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• VIAC NEŽ LEN HYDROIZOLÁCIA ! 

• KONKRÉTNE RIEŠENIA PRE KAŽDÝ PRÍPAD  

• EKOLOGICKÉ A BEZPEČNÉ RIEŠENIE • TRVANLIVÁ OCHRANA 
A BEZÚDRŽBOVOSŤ 

 

SÚČASNÝ TREND V OBLASTI HYDROIZOLÁCIE, OCHRANY A DIZAJNU 
STAVEBNÝCH POVRCHOV ! 

 
NOVOSTAVB Y –  RE KONŠTRUKCIE  -  ÚDRŽB A 

 

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 
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• Bez mechanického kotvenia 
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RESICON s.r.o. v spolupráci s Krypton Chemical 
ponúkajú architektom, staviteľom a investorom 
komplexnú technickú podporu a poradenstvo 
v priebehu celého projektu, teda od jeho začiatku 
až po jeho ukončenie.  
 
Hydroizolačné systémy na báze produktov 
IMPERMAX sú známe po celom svete vďaka 
úspešným referenciám. Kvalita týchto systémov          
je podložená dlhodobými záručnými lehotami 
s certifikátmi a dodržiavaná rozsiahlou sieťou 
autorizovaných realizátorov, ktorí poskytujú                    
pri aplikácii vysokú úroveň spoľahlivosti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYSTÉMY A RIEŠENIA 
RESICON 

UNIVERZÁLNE RIEŠENIA 
HYDROIZOLÁCIOU 
 
Disponujeme širokou škálou produktov, ktoré sa vždy 
aplikujú v tekutom stave bez použitia spájkovačky, 
horáku/ ohňa. Tieto produkty môžu byť v prípade potreby 
zosilnené, čím sa garantuje systém pri riešení aj tých 
najzložitejších problémov s hydroizoláciou. Všetky tieto 
systémy sú založené na pokročilej technológii                                    
v polymérovej chémii a poskytujú excelentný technický 
výkon a celý komplex výnimočných hydroizolačných 
vlastností.  
 
Samozrejmosťou týchto tekutých hydroizolačných riešení 
a systémov sú komplexne vyvinuté technologické 
a aplikačné postupy, ktoré zahŕňajú obhliadku, posúdenie 
projektu alebo problému, návrh riešenia a vytypovanie 
vhodného systému, prípravu povrchu, vytvorenie nosnej 
hydroizolačnej membrány, vrchnú ochranu systému, 
finálnu úpravu povrchu s požiadavkami na účel jej použitia 
a komfort zákazníka.  
 
Najdôležitejšou a nutnou požiadavkou pri návrhu 
a realizácii hydroizolačných systémov je ich aplikácia, 
kvalita a vlastnosti v miestach ošetrovaného povrchu, 
ktoré sú označované ako tzv. kritické miesta (rohy, hrany, 
oblúky, atiky, odtoky, vpuste, žľaby, drenážne a ťažko 
dostupné miesta, svetlíky, komíny, vzduchotechnika, 
armatúry a podpery rôznych konštrukcií a pod.) 
 
RESICON s.r.o. v spolupráci s Krypton Chemical ponúka 
konkrétne možnosti a riešenia pre ošetrenie a správnu 
hydroizoláciu týchto detailov vďaka svojmu 
individuálnemu prístupu k danej problematike. 
 
Bližšie informácie na www.resicon.sk 

RÝCHLE & BEZPEČNÉ 

RIEŠENIA 

VYSOKOKVALITNÉ & 
NÁKLADOVO EFEKTÍVNE 

SYSTÉMY 



Cieľom tekutej hydroizolácie je vytvoriť bezšvovú, súvislú 
a jednoliatu hrubú hydroizolačnú membránu aplikáciou tekutej 
živice, ktorá vytvrdzuje (schne) priamo  na ošetrovanom povrchu. 

Vďaka absencii spojov, presahov, vďaka absencii spojov, presahov, 
prelepov, prekrývania materiálov, tupých zvarov a podobne sú 
eliminované všetky ošetrované miesta, dokonca aj kritické miesta 
(hrany, trhliny, dilatačné škáry, prechody, spoje, strešné otvory, 
komíny a pod.). Povrch sa stáva homogénnym a rovným,                       
čo prináša neobmedzené možnosti aplikácie na akýkoľvek typ 
povrchu. Výsledkom je absolútna ochrana vašej budovy a pod. 

ÚČINNOSŤ A VODOTESNOSŤ SYSTÉMOV 

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). 
Poddajnosť a tvárnosť tekutých živíc tiež umožňuje realizáciu 
jednoduchých aj komplikovaných aplikácii, zložitých a konštrukčne 
variabilných povrchov – sloboda pri navrhovaní objektov. 

Poskytujú ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či 
renovácii, nakoľko sú schopné preklenúť trhliny a praskliny 
v podklade alebo preventívne chránia povrchy pred ich vznikom. 

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

ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH 
MEMBRÁN 

Vysoká pevnosť, nelámavosť a elasticita výslednej membrány 
poskytuje odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, či 
únavovým procesom pri nových ako aj existujúcich stavbách 
(rôzne varianty vykazujú elasticitu 125 – 600 %, podľa EOTA TR-8).  

Systémy nezaťažujú stavby ani životné prostredie a vyznačujú sa 
vynikajúcou priľnavosťou na širokú škálu povrchov, na akomkoľvek 
sklone či ťažko dostupnom mieste. Sú vhodné pre ošetrenie 
povrchov, kde poskytujú účinnú vodotesnú a UV ochranu. 
Vykazujú výbornú odolnosť proti chemicky agresívnym látkam 
(zásaditosť betónu, rozpustné soli, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý, 
radón, H2S, brakické prostredie a pod.) a koróznym procesom 
(antikarbonizačné vlastnosti).  

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA TEKUTÝCH 
HYDROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV RESICON 

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

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

VÝHODY TEKUTÝCH HYDROIZOLAČNÝCH 
SYSTÉMOV RESICON 

Bez ohľadu na výber jednotlivého typu tekutej hydroizolácie, 
všetky naše systémy boli vyvinuté pre aplikáciu a použitie aj 
v extrémnych poveternostných či aplikačne náročných 
podmienkach (viď CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV str. 8 – 14). 

 Tekutá forma hydroizolácie 

 Bezšvová jednoliata a súvislá membrána:  

 Úplne priľnuté systémy  

 Vynikajúca priľnavosť  

 Odolnosť proti stavebným pohybom podkladu 

 Veľmi dobré mechanické vlastnosti produktov 

 UV odolné a UV stabilné  

 Dobrá odolnosť proti väčšine chemických produktov:  

 Poddajné a tvárne 

 Tenkovrstvový systém s ľahkým zaťažením povrchu                   
(1,6 – 2,2 mm, cca 2 kg/m2) 

 Vhodný pre vozovky a pochôdzne plochy (odolnosť                 
proti premávke a silnému zaťaženiu) 

 Rýchla a jednoduchá aplikácia  

 Dokonalé, spoľahlivé riešenie ošetrenia kritických miest,  

 Variabilita vo farebnom prevedení a povrchových úpravách 
(vrchný náter, farebný piesok, lupienky, kamenný koberec, 
dlaždice, ekologický substrát ... ) 

 Časovo a nákladovo efektívne technológie 

 

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

 



OBLASŤ VYUŽITIA TEKUTÝCH 
HYDROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV RESICON 

Vo všeobecnosti sú tekuté hydroizolačné systémy vhodné                       
pre akúkoľvek oblasť týkajúcej sa hydroizolácie a ochrany rôznych 
typov povrchov proti vode, vlhkosti, UV žiareniu, chemickým 
látkam, poveternostným vplyvom, oteru opotrebovaniu, nárazu, 
hydrostatickým tlakom, korózii, erózii a mnoho iným. 

Navyše tieto technologické postupy a vlastnosti materiálov 
v kombinácii s vhodnými finálnymi povrchovými úpravami 
poskytujú danému povrchu/podkladu, a v konečnom dôsledku 
celému objektu významné benefity: 

 Zvýšenú ochranu proti poveternostným vplyvom a UV 

 Získanie prirodzenej tepelnej a zvukovej izolácie:                                                  
Zelené/vegetačné strechy, terasy – GREEN ROOF 

 Energeticky efektívne strechy a terasy – COOL ROOF efekt 
(efektívna redukcia prehrievania striech a budov 
odrazuvzdornými materiálmi Resicon) a v kombinácii 
s fotovoltaickými či solárnymi panelmi aj zvýšenie účinnosti 
získavania alternatívnej energie 

 Ekologické a bezpečné riešenia hydroizolačných prác (oprava, 
údržba, preventívna ochrana a pod.) 

 Produkty schválené a certifikované pre kontakt s pitnou 
vodou (viď CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV, str. 8 – 14) 

 Produkty schválené a certifikované pre ochranu betónových 
povrchov podľa EN 

 Prirodzené a bezúdržbové povrchy pre odvod a distribúciu 
dažďovej vody – drenážne a retenčné systémy 

 Protišmykovú povrchovú úpravu 

 Estetickú variabilitu a urbanisticky vhodné úpravy 

 Mechanickú ochranu samotnej hydroizolačnej membrány 
a zvýšenie jej výkonu  

 Dlhodobú a predĺženú životnosť systémov (10 – 25 rokov 
podľa ETA, viď CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV str. 8 – 14) 

 Úspora energií a kvalitatívna stabilita systémov 

 

APLIKOVATEĽNÉ NA ŠIROKÚ ŠKÁLU TYPOV POVRCHOV:  

Betón, murivo, malta, kameň, dlaždice, vláknitý cement, kov, 
azbest, bitúmen, drevo, PVC, geotextílie a sklené vlákna, 
kompozitné materiály, PUR a PIR izolácie, a pod.  
 

NOVOSTAVBY 

Ešte aj v súčasnosti sa väčšina hydroizolovaných povrchov  (najmä 
striech) realizuje použitím bitúmenových materiálov alebo 
technológiami s nízkou kvalitou prevedenia či výkonu. 

Tieto produkty síce môžu ponúknuť rýchle a lacné riešenia, ale sú 
často rizikové a náchylné k predčasnému zlyhaniu. Aby sa 
zabezpečila spoľahlivá a kompaktná hydroizolačná ochrana 
povrchov, ideálnym riešením sú tekuté hydroizolačné systémy 
RESICON, ktoré ponúkajú nákladovo efektívne a trvanlivé 
možnosti ochrany Vašich povrchov.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sú vhodné tiež pre komplexné vyskladanie strešných plášťov 
(často sú na nej inštalované rôzne armatúry, podpery ako napr. 
solárne alebo fotovoltaické panely, klimatizačné zariadenia, 
vzduchotechnika a vykurovacie telesá, a iné) alebo pre povrchy so 
zložitou či členitou geometriou, taktiež pre ťažko dostupné miesta 
na akomkoľvek povrchu.  

V každom prípade poskytujú tieto systémy významnú pridanú 
hodnotu Vašej nehnuteľnosti a sú navrhnuté tak, aby boli 
prispôsobiteľné akémukoľvek scenáru.  

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE 

Naše systémy sú vynikajúce najmä v tom, že sú aplikovateľné 
prakticky na akomkoľvek druhu podkladu. 

Výhodou týchto materiálov a technológií je, že zvyčajne umožňujú 
ich použitie bez predchádzajúceho odstránenia už existujúcich 
hydroizolačných materiálov.  

Navyše tieto tekuté hydroizolačné membrány poskytujú aj 
povrchovú úpravu v podobe vrchných ochranných náterov, ktoré 
sú v tenkej vrstve úplne priľnuté k membráne a vykazujú vysokú 
hydroizolačnú schopnosť.  

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON majú uplatnenie prakticky 
v každom odvetví a komerčnej oblasti pri hydroizolácii a ochrane: 

 Striech, terás, balkónov a lodžií  

▪ Ploché strechy 
▪ Šikmé a geometricky zložité strechy 
▪ Zelené strechy a terasy (vegetačné) 
▪ Energeticky efektívne strechy a terasy  
▪ Strechy a terasy so štrkovým násypom, dlažbou, 

kamenným kobercom atď. 
▪ Tradičné aj invertné strechy 
▪ Kompletný strešný plášť s tepelnou izoláciou 

 

 Podláh a stien v kúpeľniach, kuchyniach, technických 
miestnostiach a iných vlhkých či mokrých priestorov 

 (aj tepelnej izolácii) základových dosiek, pásov, podláh                 
pri novostavbe alebo rekonštrukcii budov (aj vertikálne 
povrchy) 

 Podzemných stavieb, šácht, štól, studní 

 Vodovodov, cisterien a nádrží na pitnú vodu 

 Záchytných nádrží, jímok, zásobníkov 

 Vodojemov, rigolov, kanálov, tunelov, odtokov a žľabov 

 Rybníkov, jazierok, vodných nádrží, požiarnych nádrží 
a priehrad 

 Retenčných nádrží, skládok, ČOV 

 Bazénov, aquaparkov a vodných stavieb 

 Kolotočových konštrukcií a atrakcií (zábavné parky) 

 Štadiónov, schodísk, tribún a pod. 

 Parkovísk, garáží, nástupíšť, staníc, metra, letísk, heliportov 

 Skladov, rámp a manipulačných plôch 

 Oporných, diaľničných a protihlukových stien, plotov 

 

 



ŠPECIFICKÉ HYDROIZOLAČNÉ A OCHRANNÉ SYSTÉMY  

Betónové mostovky a vozovky sú ľahko ovplyvnené únikom 
dažďovej vody z ich povrchu, čo samozrejme spôsobuje 
poškodenie konštrukcie stavby mostu a pod. : korózia, pukliny, 
trhliny v betóne, a to nakoniec vedie k rozpadu materiálu.  

Aby sa týmto problémom predišlo, je nutné mostovky a vozovky 
kvalitne hydroizolovať vysokovýkonným a dlhotrvajúcim 
systémom: 

 Hydroizolácia a ochrana mostoviek a vozoviek 

 Tekutý hydroizolačný systém schválený a certifikovaný                     
podľa ETA, č. 16/0149 zo dňa 09/09/2016 podľa normy ETAG 
033 pre hydroizoláciu mostoviek (CE označenie), platné 
v rámci celého Európskeho Spoločenstva a potvrdený 
štandardmi EOTA (Brusel).  

 systém kompatibilný a vhodný pre následné vyliatie 
horúceho asfaltu (až do + 220°C) 

 Certifikovaný systém na minimálne 25 rokov 
 

 
V oblasti ochrany a hydroizolácie vodných stavieb (rigoly, kanály, 
tunely, jazierka, priehrady, nádrže, vodojemy, zásobárne pitnej 
vody a pod.) sa často vyskytuje problém s hydrostatickými tlakmi 
a nerovnými či zdeformovanými podkladmi, kde je zvyčajne nutný 
sanačný zásah. Ten si vyžaduje enormné plytvanie časom 
a nákladmi na materiál a prácu.  

RESICON v týchto prípadoch uplatňuje špeciálny technologický 
postup, s jednoduchou aplikáciou a vysokým výkonom použitých 
materiálov, ako tzv.:  

 „Plávajúci systém“ určený pre hydroizoláciu a ochranu 
betónových plôch 

 Kombinácia špeciálnej netkanej geotextílnej výstuže, ktorá 
funguje ako geokompozitná podkladová vrstva s následným 
horúcim nástrekom hydroizolačného rýchlovytvrdzovacieho 
materiálu  

 

OPRAVNÉ A HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY EXISTUJÚCICH, 
RESP. STARÝCH STREŠNÝCH PLÁŠŤOV A KRYTÍN ako sú: 

 Staré bitúmenové / asfaltové hydroizolačné systémy 
plochých aj šikmých striech a terás 

 Vláknité cementové krytiny (napr. Eternit a pod.) 

 Plechové strechy a iné ľahké krytiny 

 PVC fólie a iné nepoddajné krytiny 

Podstatou a výhodou našich tekutých hydroizolačných systémov 
RESICON pri oprave alebo rekonštrukcii týchto typov striech sú : 

 Uzavretie - zapuzdrenie poškodenej, nevyhovujúcej 
hydroizolácie bez odstránenia pôvodnej vrstvy a krytiny 
 

 Žiadne mechanické ukotvenia ani ďalšie potrebné ošetrenia 
či dodatočné úpravy 

 
 Environmentálne a bezpečné aplikácie 
 Časovo a nákladovo efektívne riešenia  
 Trvanlivé a bezúdržbové systémy 
 

      

 

INJEKTÁŽNE SYSTÉMY RESICON 

Stavby realizované pod úrovňou terénu, nad alebo pod hladinou 
vody, predstavujú celý rad problémov pri konsolidácii podkladu 
a jeho hydroizolácii, ktoré zásadne ovplyvňujú jej základy a iné 
konštrukcie v kontakte so zemou (podzemné stavby, armatúry 
a podpery, bazény, skládky, štóly, šachty a pod.) 

Najčastejšie problém, s ktorými sa počíta pri takejto realizácii sú:  

 Problémy konštrukčnej povahy stavby (trhliny, praskliny, 
deformácie), t.j. strata pevnosti a tuhosti konštrukčných 
materiálov v dôsledku chýb v návrhu riešení a postupov, ich 
prevedení alebo odklonu od projektu a pod. alebo sa jedná o 
procesy fyzikálno – chemickej povahy 

 Problémy vyplývajúce z prístupu alebo úniku kvapalín. 
V tomto prípade je funkcia konštrukčného materiálu 
oslabená stratou vodotesnosti alebo jej nedostatočnou 
kvalitou.  

 Problémy geotechnickej povahy, pri ktorých prvotná príčina 
má pôvod v slabom zhutnení pôdy, v ktorej stoja základy a to 
vedie k rozdielnemu sadaniu stavby, prasklinám a 
netesnostiam 

RESICON predstavuje širokú škálu injektážnych a opravných 
materiálov ako riešenie pre vyššie spomenuté problémy.  

 

TYPY TEKUTÝCH A INJEKTÁŽNYCH 
MATERIÁLOV PRE HYDROIZOLAČNÉ 
APLIKÁCIE 
 
Jednozložkové a Dvojzložkové Polyuretánové nátery určené 
pre studenú aplikáciu (bezrozpúšťadlové / rozpúšťadlové, 
vodnobázové) 
 
Dvojzložková Čistá Polyurea pre studenú aplikáciu 
 
Jednozložkové Akrylátové nátery pre studenú aplikáciu 
 
Dvojzložkové Reakčné živice – Polyaspartické nátery 
 
Dvojzložkové Polyuretánové nátery a Polyurea (čistá aj 
hybridná) pre aplikáciu horúcim striekaním  
 
Polyuretánové Injekčné živice 
Akrylátové Injekčné živice 
Technické Opravné a Tesniace Malty 
 
Vyrovnávacie, hydroizolačné a tepelnoizolačné expanzívne 
materiály na báze polyuretánov a polyurei pre aplikáciu 
horúcim striekaním 
 
(viď MATERIÁLY PRE HYDROIZOLAČNÉ / PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
RESICON) 
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Existuje viacero možných certifikátov, či už vydaných orgánmi Európskej únie 
s označením         alebo nezávislými laboratóriami. Každá certifikácia má svoj vlastný rozsah a kritériá. 
 
Aké sú požiadavky na systémy tekutej hydroizolácie všeobecne ? 
 
Účelom Smernice o stavebných výrobkoch 89/106/EEC z 21. decembra 1988 je zabezpečiť voľný pohyb všetkých 
stavebných výrobkov v rámci Európskej únie. Táto smernica definuje základné požiadavky, ktoré musia systémy 
spĺňať v súlade s touto smernicou za účelom oprávnenia vydania         označenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV 

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ 
POŽIADAVKY ? 

Tieto sa týkajú ucelených stavebných 
prác, nie samotných vlastností výrobku: 

1. MECHANICKÁ ODOLNOSŤ 
A STABILITA 

2. BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE 

3. BEZPEČNOSŤ V PRÍPADE POŽIARU 

4. PROTIHLUKOVÁ OCHRANA 

5. V SÚLADE S HYGIENOU, 
OCHRANOU ZDRAVIA 
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

6. ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ 
A ZADRŽIAVANIE TEPLA 

 
  
 
 

ČO JE EURÓPSKE 
TECHNICKÉ 
OSVEDČENIE ETA ? 

Je to protokol o kladnom hodnotení 
použitia stavebného výrobku                    
pre špecifický účel využitia daného 
produktu.  

Vydáva sa na obdobie 25 rokov 
a platí vo všetkých krajinách 
Európskej únie.  

 
  
 
 

ČO ZNAMENÁ 
OZNAČENIE        ? 

Označenie        zaručuje, že výrobok 
zodpovedá kritériám podľa ETA a jeho 
výrobný postup bol certifikovaný 
zodpovedajúcim spôsobom.  
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Energetický 
vzťah              

k požiaru 
A-B-C-D-E-F 

Kategória Symbol  

A 1  Odolné proti požiaru 

A 2 
 

Odolné proti požiaru 

B 
 Odolný proti dlhotrvajúcemu útoku malých 

plameňov a jednotlivému objektu, obe horia 
s obmedzenou rýchlosťou šírenia plameňa 

C 
 Odolný proti krátkemu útoku malých plameňov 

a jednotlivému objektu, obe horia s obmedzenou 
rýchlosťou šírenia plameňa 

D 
 Odolný proti krátkemu útoku malých plameňov 

s obmedzenou rýchlosťou šírenia plameňa 
a jednotlivému horiacemu objektu 

E 
 

Odolný proti krátkemu útoku malých plameňov 
s obmedzenou rýchlosťou šírenia plameňa  

F  Nie je stanovený žiadny výkon 

Kategórie podľa klimatického podnebia 
M 

Mierne klimatické 
podmienky 

S 
Náročné klimatické 

podmienky  

Množstvo žiarenia na horizontálnom povrchu za 1 rok < 5 Gj / m2 > 5 Gj / m2 

Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca v roku < 22°C > 22°C 

Poznámka 1: Množstvo žiarenia dopadajúceho na horizontálny povrch 
predstavuje celkové množstvo slnečnej energie prijímané v ideálnom horizonte 
povrchu v definovanej zemepisnej šírke. Vypočíta sa ako stredná hodnota            
za 5 ročné obdobie. Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca sa taktiež 
vypočítava počas obdobia 5 rokov, pričom sa merala najvyššia teplota vzduchu 
v danom mesiaci.  

Poznámka 2: Krivka 5 je deliacou čiarou medzi  "miernym" a "nepriaznivým" 
podnebím.  

 

 

ÚROVNE VÝKONU PODĽA KATEGÓRIE 

VONKAJŠIA ODOLNOSŤ PROTI POŽIARU  
 
Požiarna odolnosť striech je klasifikovaná podľa Európskej normy NBN EN 13.501-5 
(2005). Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a prvkov – časť 5: klasifikácia 
podľa výsledkov skúšky odolnosti strechy vystavenej vonkajšiemu požiaru.                    
Táto klasifikácia je založená na štyroch rôznych skúšobných metódach, ktoré sa 
vzťahujú na rôzne druhy požiaru: 

ETA 
Technické 
osvedčenie                   
pre tekuté 
hydroizolačné 
systémy  
ETA je technická špecifikácia. 
Osvedčuje vhodnosť tekutých 
hydroizolačných systémov           
pre ich použitie na strechy, 
vozovky, balkón, atď.                         
Okrem určenia vhodnosti 
hydroizolácie na použitie, 
zohľadňuje ETA aj výkonnosť 
systémov podľa kategórií 
popísaných v nasledujúcich 
tabuľkách. (    ) 

 
 

 (   ) 

 
 (    ) 

 
 
(    ) 

 
 
(    ) 

 
 

Odhadovaná životnosť 

W1 = 5 rokov W2 = 10 rokov W3 = 25 rokov 

Informácie o odhadovanej životnosti 
systému v prevádzkových podmienkach 
sa nepovažujú za garanciu predkladanú 
aplikátorom alebo certifikačným 
orgánom.                             

Možno ich považovať len ako 
orientačnú informáciu pri výbere toho 
najlepšieho produktu v danom prípade. 
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Klasifikácia podľa úrovne 
zaťaženia užívateľom Bez prístupu Prístup len                  

kvôli údržbe 
Povolené opravy            
a pochôdznosť 

Zelené / inverzné 
strechy 

Trieda úrovne zaťaženia 
Flexibilný/pružný podklad P1 Nízka P2 Mierna P3 Normálna P4 

Trieda úrovne zaťaženia 
Pevný/nepoddajný podklad P1 Nízka P2 Mierna P3 Normálna P4 

Po dokončení aplikácie, vrátane použitia výstužnej vrstvy (ak je to potrebné), musí tento systém odolávať poškodeniu spôsobenému 
užívateľským zaťažením v priebehu celej svojej životnosti. 

Sklon strechy 
Aplikovaný systém, vrátane podporných a ochranných zložiek, musí byť schopný odolať účinkom 
spôsobených sklonom strechy. Podľa sklonu strechy sú definované nasledovné kategórie. Uvedené 
sú tiež príklady ďalších účinkov, ktoré môžu ovplyvniť klasifikáciu. 

KATEGÓRIE Sklon (%) Možné súvisiace účinky (príklady) 

S1 Až do < 5 % 

- Námraza (treba zohľadniť hrúbku 
vrstvy ľadu) 

- UV, stojatá voda 
- Hmotnosť, dostupnosť 
- Správanie v prípade požiaru 
- Porast (zelené strechy) 

S2 5 – 10  % 

- Námraza (treba zohľadniť hrúbku 
vrstvy ľadu) 

- UV 
- Hmotnosť, dostupnosť 
- Správanie v prípade požiaru 
- Porast (zelené strechy) 

S3 10– 30  % 

- Drenáže 
- Námraza a sneh 
- UV 
- Hmotnosť, dostupnosť 
- Správanie v prípade požiaru 
- Porast (zelené strechy) 

S4  

- Drenáže 
- Námraza a sneh 
- UV 
- Hmotnosť, dostupnosť 
- Správanie v prípade požiaru 

Klasifikácia podľa teploty 
povrchu  

Aplikovaný systém, vrátane podporných a ochranných zložiek, musí byť schopný odolať najnižším 
a najvyšším povrchovým teplotám v priebehu celej svojej životnosti.  

Najnižšia prevádzková 
teplota 

TL 1 
 =+ 5°C 

TL 2 
-10°C 

TL 3 
-20°C 

TL 4 
-30°C 

Najvyššia prevádzková 
teplota 

TH 1 
+ 30°C 

TH 2 
+ 60°C 

TH 3 
+ 80°C 

TH 4 
+ 90°C 
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Tekuté hydroizolačné systémy 
Resicon sú okrem Európskeho 
Technického Osvedčenia (ETA) 
certifikované taktiež v súlade 
s ich navrhovaným použitím. 
Tieto certifikáty boli vydané 
nezávislými skúšobnými 
laboratóriami z rôznych krajín. 

Európske technické osvedčenie 
(ETA) vydáva certifikačný orgán 
,,Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja" 
(Madrid, Španielsko). 
 
V tejto príručke – „STAVEBNÉ 
SYSTÉMY NA BÁZE TEKUTEJ 
HYDROIZOLAČNEJ MEMBRÁNY“ – 
vychádza osvedčenie ETA                        
pre Tekuté hydroizolačné systémy 
na strechy z nasledujúcich smerníc: 
 
• ETAG 005. Vydané v roku 2000. 

Časť 1 "Všeobecné označenia" 
a Časť 6 "Špecifické požiadavky 
pre systémy na báze 
polyuretánov". 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚROVEŇ VÝKONNOSTI IMPERMAX (ETA No 06/0263) 

 
1,6 kg/m2 
(1,4 mm) 

1,6 kg/m2  
+ COLODUR 2 kg/m2 3 kg/m2  

+ vystuženie 

Správanie pri vonkajšom požiari Broof (t1) 

Reakcia na oheň Trieda F 

Životnosť W2 (10 rokov) W3 (25 rokov) 

Klimatické pásmo S (Náročné) 

Kategória zaťaženia používateľom  
(*) 

P3: TH3 
P2: TH3 
P1: TH4 

P3: TH2 
P3: TH3 
P2: TH4 

P3: TH2 
P3: TH3 
P2: TH4 

P4: TH4 
P4: TH4 
P4: TH4 

Sklon strechy S1 – S4 

Minimálna teplota povrchu TL3 (- 20°C) 

Maximálna teplota povrchu 
TH4 (+ 90°C) 
TH2 (+ 80°C) 
TH2 (+ 60°C) 

* Kategórie zaťaženia používateľom sú určené na betónové a oceľové nosníky. V prípade 
polyuretánovej peny sa testovali systémy so zaťažením len 2kg/m2 s 10 ročnou 
životnosťou a úrovňou zaťaženia užívateľom P1. 
 
POZNÁMKA: zaťaženie užívateľom, merané podľa Technickej správy EOTA No. 7 
"Stanovenie odolnosti proti statickému vtlačeniu", určujú nasledujúce hodnoty:  
P1: Maximálny tlak ⁓ 7 kg/cm2 
P2: Maximálny tlak ⁓ 14 kg/cm2 
P3: Maximálny tlak ⁓ 21 kg/cm2 
P4: Maximálny tlak ⁓ 25 kg/cm2 

 

ÚROVEŇ VÝKONNOSTI IMPERMAX 2K (ETA 10/0296) 

Správanie pri vonkajšom požiari Broof (t1) 

Reakcia na oheň Trieda F 

Životnosť W3 (25 rokov) 

Klimatické pásmo S (Náročné) 

Kategória zaťaženia užívateľom  P4 

Sklon strechy S1 – S4  

Minimálna teplota povrchu TL3 (- 20°C) 

Maximálna teplota povrchu TH4 

ETA 
EURÓPSKE TECHNICKÉ OSVEDČENIE  

 
IMPERMAX 

Je základným produktom tekutých hydroizolačných systémov Resicon.  
V roku 2006 Impermax získal značku        ako osvedčenie na 10 a 25 rokov.  
IMPERMAX je hodnotený v rámci najvyšších klasifikácií stanovenými protokolom ETA. 
 

IMPERMAX 2K 

Certifikovaný produkt od roku 2010 so značkou         a osvedčený pre životnosť až 25 rokov. 
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OSTATNÉ OSVEDČENIA 
VYBRANÉ PROTOKOLY O SKÚŠKACH A CERTIFIKÁCIE  

IMPERMAX 

• Horizontálne strechy vystavené vonkajšiemu požiaru, č. 06/32301345 
• Šikmé strechy (so sklonom 20°) vystavené vonkajšiemu požiaru,  

č. 08/32309237 
• Požiarna odolnosť šikmých striech (so sklonom 45°), č. 08/32309237 
• Odolnosť proti prerazeniu koreňmi rastlín, č. 07/32305556 

(bez geotextílie Geomax), č. 07/32305557 (s geotextíliou Geomax) 
• Odolnosť proti oteru Taber Abrasion test, č. 10/101.729-1626 
• Platí aj pre modifikácie produktu Impermax (ST/QC/TIXO/SF/2K M/A) 

IMPERMAX AQUA 

• Certifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou, č. protokolu o skúške 
06/32000011 

IMPERMAX AQUA 2K 

• Certifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou podľa smernice 98/83/CE 
(č. 928/08/6545) 

IMPERMAX 2K 

• Certifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou  
(Migračný test č. 928/09/470d7395 – 2010) 

• Stanovenie Správania materiálu vplyvom vonkajšieho ohňa, č. 10/101587/1223 
(2010) 

RAYSTON POLYUREA 

• Certifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou  
(Migračný test č. 928/09/8505) 

• Certifikát schváleného produktu pre styk s alkoholickými nápojmi (etanol)             
podľa normy UNE – EN 1186-1:2002 a UNE – EN 1186-3:2002, podľa požiadaviek 
Európskej komisie (EU) zo 14. januára 2011 na materiály a výrobky z plastu 
určených pre styk s potravinami (protokolu o skúške č. 928/11/4106 M1) 

• Stanovenie chemickej odolnosti proti pohonným látkam podľa normy UNE 
48307:2011 (č. protokolu o skúške 13/6620-457) 

• Stanovenie Odolnosti materiálu voči vonkajšiemu ohňu podľa normy                         
EN 13501-5:2007 + A1 : 2010.  
Trieda BRoof (t1) (č. protokolu o skúške 16/13637-2494, časť 2) 

COLODUR (ČÍRA MEMBRÁNA) 

• Mechanické vlastnosti (pevnosť pri roztrhnutí, elongácia), pri umelých 
poveternostných podmienkach, vodotesnosť, priepustnosť pre vodné pary 
(Certifikát č. 08/32307407) 
2 000 hod. test = 10 rokov 

• Odolnosť proti oteru 08/32309984  
(Taber Abrasion test 10/101.589-1432) 

• Kĺzavé vlastnosti 10/1709-1862 

IMPERTRANS  

• Vlastnosti materiálu v podmienkach urýchleného umelého starnutia 
(06/32013329) 

• Certifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou, č. protokolu o skúške 
07/32000006 
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OSTATNÉ OSVEDČENIA 
VYBRANÉ PROTOKOLY O SKÚŠKACH A CERTIFIKÁCIE  

Spoločnosť Qualiconsult, založená vo Francúzsku v roku 1982, 
je organizácia špecializovaná na testovanie, diagnostiku, 
podporu a formovanie v oblasti stavebníctva. Vydáva CCT 
dokumenty, ktoré podrobne popisujú podmienky používania 
hydroizolačného systému, založeného na existujúcich 
a platných normách NF, NF-EN, DTU a Európskom osvedčení 
NF ETAG EOTA a Apsel Proffesional Rules (september 1999) 
pre Hydroizolačné systémy určené pre vonkajšie a podlahové 
systémy a neuzatvorené stavebné plochy.  

Krypton Chemical, ako výrobca hydroizolačných materiálov, 
vlastní takýto dokument (CCT) pod číslom 50 712004096 MS. 

IMPERMAX A 

• Certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity 
podľa normy ASTM E1980-11 

• Protokol o skúška č. 12-02655-1-a  
• SRI index = 100 

 
 

 

 

 

 

BBA (British Board Agreement) je najvýznamnejším 
certifikačným orgánom vo Veľkej Británii v oblasti certifikácie 
stavebných produktov, systémov a aplikátorov.  

Inštitút BBA certifikoval produkt Impermax podľa špecifických 
požiadaviek z hľadiska jeho použitia na území Veľkej Británie.  

Krypton Chemical, ako výrobca hydroizolačných materiálov, 
vlastní certifikát BBA pod č. 09/4674 pre hydroizolačný 
systém striech na báze Impermax pre 10 rokov. 

Krypton Chemical, ako výrobca hydroizolačných materiálov, 
vlastní certifikát BBA pod č. 11/4836 pre hydroizolačný 
systém striech na báze Impermax pre 25 rokov. 

 

COLODUR 

• Certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity 
podľa normy ASTM E1980-11 

• Materiál použitý v bielej farbe 
• SRI index = 105 

 
 

 

 

 

 

IMPERMAX 2K 

• Mechanické vlastnosti podľa normy EN ISO 527-1/3 
• Statické vtlačenie / CBR podľa UNE-EN ISO 12236:2007 
• Pevnosť pri roztrhnutí podľa UNE-EN ISO 34-1:2011 

 
 

 

 

 

RAYSTON POLYUREA 

• Mechanické vlastnosti podľa normy EN ISO 527-1/3 
• Statické vtlačenie / CBR podľa UNE-EN ISO 12236:2007 
• Pevnosť pri roztrhnutí podľa UNE-EN ISO 34-1:2011 
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OSTATNÉ OSVEDČENIA 
VYBRANÉ PROTOKOLY O SKÚŠKACH A CERTIFIKÁCIE  

IMPERMAX 2K M 

• Označenie       v súlade s normou EN 1504-2: č. 0370-CPR-2247 

IMPERMAX AQUA 2K  

• Označenie       v súlade s normou EN 1504-2: č. 0370-CPR-2247 

IMPERMAX POLYUREA H  

• Certifikát ETA č. 11/0062 pre 10 rokov (Označenie       ) 

IMPERMAX POLYUREA H FLEX 

• Certifikát ETA (ETAG033) č. 16/0149 pre 25 rokov (Označenie       ) 
• Určený ako tekutá hydroizolácia pre vozovky a mostovky 

RAYSTON POLYUREA 

• Certifikát ETA (ETAG005) č. 16/0148 pre 25 rokov (Označenie      
v súlade s normou EN 1504-2: č. 0370-CPR-2247) 

COLODUR 

• Označenie        v súlade s normou EN 13813 SR-B2, č. 0-ARO0,  
5-IR 14,7 

• ETE certifikát č. 16/0148 ako schválený vrchný náter                                
pre hydroizolačné membrány 

IMPERTRANS 

• Certifikát ETA č. 10/0296 pre 25 rokov (Označenie        ) 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERMAX 2K 

• Certifikát schválenia materiálu vhodného pre systém zapuzdrenia povrchov 
na báze azbestových vlákien podľa normy UNI 10686:1998, protokol o skúške 
č. 325389 (2015) 

COLODUR 

• Certifikát protišmykových vlastností materiálu podľa normy DIN 51130 

 

 
 

 

 

 

 

IMPERMAX 

• Stanovenie odolnosti tepelného vplyvu // Správa 19.221-II 
Určenie priľnavosti na kovový povrch , časť 1, Správa č. 19.221,   
vydaná 19. októbra 2007. 
Určenie odolnosti voči tepelnému šoku pri styku produktu Impermax 
s horúcim asfaltom pri teplote + 160°C, časť 3, Správa 19.221 – II.  
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Bližšie informácie na www.resicon.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 

OBLASTI POUŽITIA 
TEKUTÝCH MEMBRÁN 
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Pre každý problém existuje správne riešenie.  
 
Tento manuál predstavuje podrobný popis systémov, ich základné vyskladanie 
materiálmi, aplikačné postupy, výhody a odporúčané použitie na základe 
projektových požiadaviek a noriem v súlade s ETA.  
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RESCION BASIC X  X X      X X   X  X   X   

RESICON PLUS  X X X X     X X X X X    X X X X 

RESICON DECOR  X  X      X X X  X X       

RESICON STRAT  X X  X                 

RESICON         
GREEN ROOF      X                

RESICON 
ENCAPSULATING       X X X             

RESICON            
AQUA PROTECT       X X X X       X X    

RESICON        
WET WALL          X X       X    

RESICON 
FLOATING       X     X X X     X X  

RESICON PARK               X       

RESICON DECK               X  X     

RESICON 
POLYUREA X5   X    X X        X  X    

RESICON 
LEVELING   X    X  X       X X X  X  

RESICON 
THERMAL   X  X           X      

VÝBER SPRÁVNEHO SYSTÉMU 
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1. PRÍPRAVA POVRCHU 
 
Príprava povrchu je kľúčovým úkonom pre správnu a úspešnú aplikáciu tekutej 
hydroizolačnej membrány, resp. akéhokoľvek systému na báze tekutých živíc. Taktiež dáva 
predpoklad pre dlhodobú a spoľahlivú hydroizolačnú ochranu, keďže už na začiatku 
ovplyvňuje jej priľnavosť a stabilitu celého systému.  

OŠETROVANÝ POVRCH MUSÍ BYŤ: 

a) Čistý a upravený, bez voľných predmetov, mikroorganizmov, machu, lišajníkov, 
plesní, rias a iných organických a anorganických zvyškov 

b) Bezprašný, suchý, bez mastnoty 
c) Vyrovnaný, pravidelný, bez prasklín, dier a pod. 
d) Súdržný a kompaktný 

V závislosti od typu povrchu a aplikovaného systému možno zvoliť rôzny postup čistenia 
a prípravy povrchu. V prípade hrubej špiny a nečistôt sa vyžaduje najskôr mechanické 
čistenie (brúsenie, zoškrabanie) a následne vyčistenie. Uvoľnené časti podkladu treba 
odstrániť. Následne trhliny ošetriť kompatibilným materiálom s produktami pre tekuté 
hydroizolácie RESICON (napr. PU tmel Rayston Flex 3040 a pod.). Kovové časti v betónovom 
podklade treba ošetriť antikoróznym náterom. Mastnotu možno odstrániť napríklad 
vypaľovaním.  

2. ZÁKLADNÝ NÁTER 
 
RESICON ponúka základné a penetračné nátery pre každý typ stavu podkladu. Je nutné 
dodržiavať špecifické aplikačné požiadavky pre daný základný náter (spotreba, počet 
vrstiev, doby schnutia, spôsob nanášania, atď.). Výber správneho typu základného náteru 
závisí od stavu podkladu: 

a) Typ povrchu (betón, murivo, drevo, kov, PVC, bitúmen, asfalt, azbest, dlaždice, kameň) 
b) Obsah vlhkosti (do 4 %, 4 – 7 %, nad 7 %, mokrý, negatívny hydrostatický tlak) 
c) Povaha povrchu (porézny, neporézny, leštený,  zvrásnený, nerovnomerný, existujúca 

vrstva náteru, izolácie, krytiny, atď.) 

V každom prípade sa odporúča základný náter najskôr testovať na ošetrovanom mieste. 

 
 
Základný technologický postup implementácie tekutej hydroizolačnej membrány. 
 
Strešná hydroizolácia / Návod na aplikácie hydroizolačných prác 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ 
SYSTÉMY / KROK ZA KROKOM 
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3. KRITICKÉ MIESTA 
 
Kritické miesta alebo detaily sú zóny, kde je potreba špecifického ošetrenia a zvýšenej 
pozornosti pri ošetrení povrchu, aby sa predišlo neskorším problémom alebo  
nedostatkom. To znamená, že tieto miesta je potrebné ošetriť ešte skôr ako sa aplikuje 
nosná náterová vrstva. Ide najmä o : 

a) Spoje medzi horizontálnym a vertikálnym povrchom 
b) Oblé hrany, rohy, sokle 
c) Prechody, konzoly, strešné svetlíky, komínky, potrubia a ležaté rozvody, krytky 
d) Dilatačné škáry, odtoky, žľaby, atď. 

RESICON ponúka technické i materiálne riešenia pre každý typ ošetrenia kritického miesta, 
a navyše v súlade s kompatibilitou následných aplikácii tekutých hydroizolačných 
membrán a systémov. 

4. TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 
 
Tekutá membrána je najdôležitejším prvkom v celom hydroizolačnom systéme. RESICON 
ponúka široké spektrum možností a riešení pre najrôznejšie druhy hydroizolačných prác 
alebo projektov v mnohých odvetviach.  

Navyše sa ponúkajú viaceré modifikácie hydroizolačných materiálov v závislosti                               
od požiadaviek na mechanické, chemické, fyzikálne, hygienické, ekologické alebo estetické 
vlastnosti alebo aplikačných podmienok (nízke teploty, vyššia vlhkosť) a rôzne spôsoby 
aplikácie, ako je technológia za studena (valček, štetec, hladidlo) alebo horúcim striekaním 
(2-komponentné striekacie zariadenie s ohrevom  zložiek), wet-on-wet systém (2 vrstvový 
systém v jednom aplikačnom kroku, kedy nie je potrebné čakať na schnutie prvej nanesenej 
vrstvy), bez alebo s vystužením s použitím geotextílie či skleného vlákna a pod. 

Vo všeobecnosti sa tekutá hydroizolačná membrána nanáša v dvoch (za studena) alebo 
jednej (horúcim striekaním) vrstvách v spotrebe cca 1,5 – 2 kg/m2 pre konečnú hrúbku                
1,6 – 1,9 mm. 

5. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 
Napriek tomu, že vytvorenú membránu možno ponechať ako hotový, finálny produkt 
(produkt môže zostať nechránený v súlade s normami ETA), odporúča sa hydroizolačný 
systém ochrániť povrchovou úpravou, čím sa celý systém stáva odolnejším 
a kompaktnejším. 

V závislosti od požiadaviek na mechanické namáhanie (údržba, pochôdznosť, premávka), 
chemickú odolnosť (čistiace prostriedky, detergenty, agresívne chemikálie, plyny, 
karbonizácia a pod.), vodotesnosť (premenlivá vlhkosť, trvalý kontakt, ponor, 
poveternostné vplyvy), estetiku (farebné odtiene v RAL, lesk, dekoratívne agregáty,), 
bezpečnosť (protišmykové vlastnosti, hladký/drsný povrch), energetickú udržateľnosť 
stavby (kúrenie, chladenie) a ekológiu a nezávadnosť pre ľudské zdravie (bezrozpúšťadlové 
systémy, schválenie pre pitnú vodu, atď.) možno vybrať finálnu úpravu presne na mieru,             
t.j. podľa požiadaviek zákazníka: 

a) Vrchný ochranný náter – alifatické (UV odolné) 
b) Štrkový násyp 
c) Dekoratívny piesok alebo čipsy 
d) Kamenný koberec 
e) Keramická dlažba 
f) Vegetácia – Zelené strechy 
g) Drevená palubovka 

 
h) Tepelná izolácia – v kombinácii s hydroizolačnou membránou 
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RESICON BASIC je jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu  
alebo polyurei, určený najmä pre ochranu nepochôdznych povrchov alebo plôch s obmedzenou  
pochôdznosťou (pre údržbové úkony).  
 
V kombinácii s povrchovou úpravou s použitím kremičitého piesku ho možno použiť ako spoľahlivú ochranu plôch vystavených ľahkému 
zaťaženiu alebo opotrebovaniu. 
 
Systém ponúka možnosť ponechať membránu ako hotový, finálny produkt (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 
06/0263 pre Impermax a ETA 10/0296 pre Impermax 2K). Hydroizolačný systém tak nemá povrchovú úpravu v podobe vrchného ochranného 
náteru. Možno ho však zaťažiť a ochrániť položením dlažby alebo štrkovým násypom, a to v závislosti od typu a možného zaťaženia strechy.  
Ak má byť hydroizolačná membrána zakrytá dlažbou, najmä štrkovým násypom, odporúča sa ochrániť membránu pomocou geotextílie 
Geomax Protec s minimálnou hustotou 200 g/m2.  
 
Pri menších plochách možno dlažbu položiť priamo na membránu použitím flexibilného cementového lepidla (typ C2 FT). Pri väčších plochách 
je potrebné membránu nechať neviazanú na podlahovú vrstvu, t.j. maltu alebo lepidlo nanášať až na ochrannú geotextíliu, ktorá je 
natiahnutá na membráne. 

RESICON TRADITIONAL SYSTEM / Hydroizolačný systém bez povrchovej úpravy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON BASIC SYSTEM 
 

1. Stály podklad 
2. Základný náter 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 

 

 POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny 
Nepochôdzne / s obmedzenou 
pochôdznosťou (údržba) 

 Rybníky, jazierka, vodné nádrže 
 Rigoly, kanály, odtoky, žľaby 
 Základy budov a podzemné 

stavby 
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RESICON GRAVEL ROOF SYSTEM / Hydroizolačný systém so štrkovým násypom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Geomax Protec (Odporúčanie) 
6. ŠTRKOVÝ NÁSYP 

 

 
POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny 
Nepochôdzne / s obmedzenou 
pochôdznosťou (údržba) 

 Rybníky, jazierka, vodné nádrže 
 Rigoly 
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RESICON GRAVEL INVERTED ROOF SYSTEM / Hydroizolačný systém so štrkovým násypom  

RESICON TILED ROOF SYSTEM / Hydroizolačný systém s uložením keramickej dlažby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stály podklad 
2. Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
1. Izolácia / Izolačné dosky  

(PIR, PUR, XPS) 
2. Geomax Protec (Odporúčanie) 
3. ŠTRKOVÝ NÁSYP 

 

 
POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny 
Nepochôdzne / s obmedzenou 
pochôdznosťou (údržba) 

 

 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ  

MEMBRÁNA 
(10 až 25 rokov) 

5. Geomax Protec 
6. Flexibilné adhézne lepidlo / 

Malta 
7. DLAŽDICE 

 

 

 

POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny 
Nepochôdzne / s obmedzenou 
pochôdznosťou (údržba) 

 Rybníky, jazierka, fontány, 
bazény, okolie bazénov 

 Kúpeľne, kuchyne 
 Pivnice, servisné miestnosti 
 Rigoly, kanály, odtoky, tunely 
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RESICON PLUS je jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu  
alebo polyurei, ktorý poskytuje ochranu a finálnu úpravu základnej hydroizolačnej membrány  
použitím vrchného ochranného náteru s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, odolnosťou  
proti chemickým a poveternostným vplyvom, UV žiareniu.  
 
Špeciálnou úpravou vrchným náterom v bielej farbe sa dosiahne vysoko energeticky výkonná ochrana proti prehrievaniu strešného plášťa 
(certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity podľa normy ASTM E1980-11). 
 
V závislosti od typu vrchného ochranného náteru a spôsobu aplikácie možno docieliť požadovaný stupeň mechanickej alebo 
chemickej odolnosti (napr. odolnosť proti intenzívnemu opotrebovaniu, šmyku, chlórovanej či slanej vode a pod.) 
 

RESICON PLUS SYSTEM / Hydroizolačný systém s vrchným ochranným náterom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON PLUS SYSTEM 
 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER 

v požadovanej farbe podľa RAL 

 

 

POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny 
 Kúpeľne, kuchyne, bazény, 

aquaparky, vodné nádrže, 
potrubia, jazierka, rybníky  

 Rigoly, kanály, tunely, odtoky, 
žľaby, skládky, ČOV, nádrže, jímky 

 Oporné, protihlukové múry, ploty 
 Štadióny, tribúny, schodiská 

 

 

VÝHODY 

 Alifatické materiály odolné             
proti UV žiareniu  

 Dlhotrvajúci estetický efekt 
(zachovanie farby a lesku)  

 Variabilné farebné prevedenie          
(v rozsahu RAL ) 

 Vysoká chemická odolnosť 
a antikarbonizačné vlastnosti 

 Protišmykové vlastnosti 

 

POZNÁMKA: Niektoré hydroizolačné a vrchné 
nátery boli testované nezávislými skúšobnými 
laboratóriami za účelom splnenia kritérií pre trvalý 
kontakt s pitnou vodou. 
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RESICON COOL ROOF SYSTEM / Hydroizolačný systém s reflektívnym vrchným ochranným náterom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON COOL ROOF a HEATING REDUCE systém predstavuje unikátnu ochranu striech a ostatných povrchov               
pred poveternostnými vplyvmi, zvlášť pre účinkami slnečného žiarenia. Celý hydroizolačný systém je ukončený 
vrchným ochranným, reflektívnym náterom v špeciálnej bielej farbe, ktorá je schopná 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, pevnú, ale elastickú hydroizolačnú membránu, ktorá je vhodná ako 
druhá vrstva v hydroizolačnom systéme, kde už nie je potrebný vrchný ochranný náter.  

 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER – 

REFLEKTÍVNY (biela farba)  

 (IMPERTRANS / COLODUR) 

 



 

25 RESICON COOL ROOF SYSTEM / Hydroizolačný systém s reflektívnou membránou bez vrchného náteru 

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 

Certifikát odrazivosti slnečného žiarenia 
a jeho emisivity podľa normy ASTM E1980-11 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
1. Vrstva hydroizolačnej 

membrány 
2. Druhá vrstva hydroizolačnej 

membrány s IMPERMAX A 

 

VÝHODY SYSTÉMU COOL ROOF                    
& HEATING REDUCE  

 Odrážanie svetla (až 75 %) a tepla (až 92 %)  
zo slnečného žiarenia 

 Neprehrievanie povrchov 
 Zvýšenie a udržanie komfortu v budovách 
 Zníženie potreby klimatizácie 
 Zníženie efektu ,,mestského prehrievania“ 
 Zníženie teploty povrchu budov vystavených slnku 

o približne 30 %  
(zlepšenie tepelnej izolácie vnútorných priestorov) 

 Zvyšuje produktivitu fotovoltaických článkov 
 Zaručená ochrana proti UV 

POZNÁMKA :                             
Alifatický hydroizolačný náter 
IMPERMAX A vykazuje súčasne aj 
vlastnosti reflektívnych vrchných 
ochranných náterov, čím preberá ich 
funkciu v hydroizolačnom systéme 
COOL ROOF a tým, že vrchný náter sa 
už neaplikuje, minimalizuje štruktúru 
systému a uľahčuje aplikačné postupy. 
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RESICON POOL SYSTEM /  
Hydroizolačný a ochranný systém s vrchným 
ochranným náterom pre bazény 

Bližšie informácie na www.resicon.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON POOL systémy predstavujú konkrétne riešenia hydroizolačnej a chemickej ochrany povrchu bazénov 
vďaka použitiu vysoko odolného vrchného náteru, ktorý je úplne kompatibilný s hydroizolačnými membránami 
Resicon alebo je aplikovaný ako samostatná tenká membrána priamo na ošetrovaný povrch.  

1. Stály podklad 
2. Základný náter 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
4. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER 

(transparentný alebo 
pigmentovaný) 

(PAINTCHLORE / COLODUR) 

 

VÝHODY 

 Vynikajúce mechanické vlastnosti 
a odolnosť proti opotrebovaniu, 
oteru, poškriabaniu 

 Vysoká chemická odolnosť voči 
chlórovanej alebo slanej vode  
(aj v podmienkach zvýšenej teploty)  

 Odolnosť proti UV žiareniu 
 Variabilné farebné prevedenie           

(v rozsahu RAL ) 
Dlhotrvajúci estetický efekt 
(zachovanie farby a lesku) 

 Rezistentný v podmienkach 
trvalého ponoru v slanej 
a chlórovej vode (bazénovej) – 
testovaný a certifikovaný produkt 
(Rescoll) 

 

   

 

POZNÁMKA :                                                    
V prípade použitia vysoko reakčnej 
živice IMPERTOP FAST 2K s rýchlym 
časom vytvrdzovania sa dosiahne 
vysoko mechanicky a chemicky 
odolný povlak s takmer okamžitým 
sprevádzkovaním povrchu ! 
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RESICON DECOR SAND SYSTEM /  
Hydroizolačný systém s dekoratívnym farebným kremičitým pieskom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozsypanie farebného kremičitého 
piesku.  Nešmykľavý efekt: aplikácia 
saturáciou kremičitého piesku 
v potrebe cca 2 kg/m2 priamo                     
do mokrej vrstvy vrchného náteru. 

VÝHODY 

Okrem všeobecných výhod poskytuje 
navyše :  

 Zvýšená mechanická odolnosť 
proti opotrebovaniu,  premávke, 
intenzívnemu zaťaženiu 

 Dlhotrvajúci estetický, atraktívny 
vzhľad, variabilné dekoratívne 
prevedenie  

 Vodotesná membrána a súčasne 
finálna povrchová úprava ! 

3. Pretretie a utesnenie povrchu 
transparentným vrchným ochranným 
náterom za účelom eliminácie 
poškodenia agregátu alebo jeho 
uvoľnenia z povrchu (300 g/m2). 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

1. Aplikácia adhéznej vrstvy (300 g/m2) 
vrchným náterom v bielej farbe alebo 
podobnej farebnému piesku. 

 

RESICON DECOR umožňuje finálnu úpravu povrchu podľa požiadaviek užívateľa  
z hľadiska estetiky a bezpečnosti.  
 
Ponúka možnosť ochrániť a dekoratívne ukončiť membránu vrchným náterom podľa farebného odtieňa v rozsahu RAL, farebným pieskom, 
dekoratívnymi čipsami alebo kamienkovým kobercom priamo na / do hydroizolačnej membrány, čím sa celý systém stáva súčasne vodotesný 
i esteticky atraktívny, docielený v jednom technologickom procese bez potreby ďalšieho zásahu či úpravy povrchu. 
 

RESICON DECOR SYSTEM 
 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. FAREBNÝ KREMIČITÝ PIESOK        

+ vrchný náter číry  

 

 

 Variabilná protišmyková ochrana 
v závislosti od množstva a typu 
kremičitého piesku 

 
POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny  
 Kúpeľne, bazény,  fontány,  
 Pochôdzne a pojazdné plochy 

3 
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RESICON DECOR CHIPS SYSTEM / 
Hydroizolačný systém s dekoratívnymi 
farebnými čipsami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozsypanie dekoratívnych čipsov 
požadovaného tvaru a farieb.  
Dekoratívny efekt: aplikácia  úplnou 
alebo čiastočnou saturáciou čipsov 
v potrebe cca 300-400 g/m2 priamo                     
do mokrej vrstvy vrchného náteru. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

1. Aplikácia adhéznej vrstvy (300 g/m2) 
vrchným náterom v požadovanom 
farebnom odtieni RAL. 

 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný náter (farebne podobný 

predchádzajúcej vrstve náteru) 
6. DEKORATÍVNE FAREBNÉ 

CHIPSY + vrchný náter číry 

 

 

3. Pretretie a utesnenie povrchu 
transparentným vrchným ochranným 
náterom za účelom eliminácie 
poškodenia agregátu alebo jeho 
uvoľnenia z povrchu (300 g/m2) . 

 

VÝHODY 

Okrem všeobecných výhod poskytuje 
navyše :  

 Zatraktívňuje jednofarebné alebo 
monotónne povrchy 

 Vizuálne eliminuje nečistoty                 
na povrchu 

 Jemná protišmyková ochrana 
 Dlhotrvajúci estetický, vysoko 

efektívny vzhľad, variabilné 
dekoratívne prevedenie 

POUŽITIE  

 Strechy, terasy, balkóny,  
 Kúpeľne, kuchyne, chodby, 

predsiene  
 Pochôdzne plochy 

POZNÁMKA : Či už sa jedná o exteriérové alebo interiérové plochy, RESICON DECOR SYSTEMS ponúkajú nákladovo efektívnu, aplikačne 
jednoduchú hydroizolačnú ochranu, ktorú možno účinne spojiť s modernými a atraktívnymi povrchovými úpravami – (hydroizolácia                       
a podlaha zároveň) ! Finálna povrchová úprava je nenáročná na udržiavanie a navyše bezpečná – poskytuje protišmykovú ochranu povrchu 
(Trieda 3, podľa UNEENV 12633:2003, príloha A). 
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FINÁLNA ÚPRAVA  

Aby bola podlaha protišmyková a teda 
bezpečná, odporúča sa čerstvý povrch 
posypať sklenenými guľôčkami              
(50 – 80 g/m2). Uzatváracia vrstva sa 
potiahne živicou použitím valčeka. 

RESICON DECOR STONE SYSTEM /  
Hydroizolačný a ochranný systém  

s kamenným kobercom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kamenný koberec vzniká 
spojením/zmiešaním živicového 
spojiva (polyuretán / epoxid) 
a drveného kameňa požadovanej 
povahy (frakcia, farba, tvar) 
v príslušnom pomere. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

1. Vo všeobecnosti sa môže kamenný 
koberec môže aplikovať priamo                  
na hydroizolačnú membránu                  
bez potreby adhézneho náteru.          
Na porézne alebo savé povrchy sa 
odporúča tenká vrstva spojivovej 
živice.  

RESICON DECOR STONE je kombináciou tekutej hydroizolačnej membrány s následnou aplikáciou kamenného 
koberca, čím vzniká drenážny a súčasne vodotesný ochranný systém pevných povrchov, ktorý je navyše vysoko 
odolný, vzhľadovo atraktívny a ekonomicky efektívny.  

1. Stály pevný podklad 
2. Základný náter 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
4. Vrstva kremičitého piesku 
5. Adhézny základný náter 
6. KAMENNÝ KOBEREC  

+ vrchný číry náter  

 

 

VÝHODY 

 Atraktívnosť a estetickosť povrchu 
– príjemný prírodný vzhľad 

 Drenážny systém prepúšťa 
povrchovú vodu a umožňuje 
rýchle odvodnenie povrchu.  Spolu 
s hydroizolačnou membránou 
poskytuje účinný systém 
obnovy/znovu využitia vody.   

 Bezpečnosť pre chodcov – 
protišmykový povrch 

POUŽITIE  

 Terasy, balkóny, verandy, schody 
 Kúpeľne, kuchyne, chodby, 

predsiene, servisné/technické 
miestnosti, pivnice, ploty 

 Bazény, jazierka, fontány 
 Príjazdové, parkovacie, rekreačné 

spevnené plochy 
  

POZNÁMKA :                                                    
Spotreba dekoratívneho agregátu 
a živice závisí najmä od hrúbky vrstvy 
kamenného koberca. Kým na 
pochôdznosť postačuje 1 cm, pre 
intenzívne používanie alebo premávku 
sa odporúča vrstva s minimálnou 
hrúbkou  1,4 – 2 cm. 

 

 
3. Po dôkladnom zmiešaní/naviazaní 

agregátu na živicu sa zmes vyleje na 
povrch a roztiahne kovovým plochým 
hladidlom (rádius do 3 m).  
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1. Drevo alebo drevený materiál musí 
byť spôsobilý na vonkajšie použitie  

 

RESICON STRAT je dokonale viazaný integrovaný systém tepelnej izolácie a hydroizolácie  
na báze polyuretánových materiálov alebo polyurei. Výborná voľba pre ošetrenie novej  
alebo renováciu už existujúcej strechy, kde je potreba zvýšiť funkčnosť alebo renovovať tepelnú izoláciu. 
 
Tento systém nevyžaduje mechanické kotvenie, ani zváranie či tavenie, čím sa stáva plne kontinuálnou vodotesnou a tepelnou ochranou aj 
v oslabených – kritických miestach. Zabraňuje pretečeniu vody medzi jednotlivými vrstvami systému a umožňuje dosiahnutie trvalo 
udržateľných – stabilných budov s vysokou energetickou úsporou.  
 
Predstavuje ideálny základ pre finálnu úpravu strešného plášťa s účinkami ,,COOL ROOF" (zvýšenie energetickej účinnosti budov v podobe 
odrazu slnečného svetla a tepla). 
 

RESICON STRAT SYSTEM 
 

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRE RENOVÁCIU STRIECH 
HYDROIZOLÁCIA A TEPELNÁ IZOLÁCIA  
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RESICON STRAT SYSTEM sa môže 
aplikovať na betónové, drevené 
i metalické povrchy.  

Pre aplikáciu na betón musia byť 
splnené nasledovné požiadavky : 

 

 

 

 

1. Vyrovnaný povrch, nakoľko adhézny 
náter je samonivelačný produkt  

 2. Podklad musí byť pevný a súdržný  

 3. Povrch musí byť bez prítomnosti 
prasklín či puklín, ktoré musia byť 
pred samotnou aplikáciou opravené 

 4. Na povrchu nesmú byť žiadne voľné 
častice alebo cudzie predmety, musí 
byť čistý, upravený, bez cementového 
výkvetu, mastnoty, machov a pod. 

 POZNÁMKA :                                                    
Spôsob aplikácie sa celý vykonáva          
za studena, t.j. bez mechanického 
kotvenia do podkladu, bez tavenia 
alebo zvárania materiálov a pod.  

 

Pre aplikáciu na drevené povrchy 
musia byť splnené nasledovné 
požiadavky : 

 

 

 

 
2. Drevené povrchy musia byť 

inštalované a upevnené podľa 
inštrukcií  výrobcu alebo dodávateľa  

 3. Panely musia byť dostatočne pevné, 
aby dokázali udržať rozpínanie                          
v spojoch  

 4. Materiály musia zodpovedať  platným 
právnym predpisom  

 5. Pri nových ako aj ošetrených 
drevených povrchov sa presvedčte, či 
adhézny náter dostatočne priľne 
k podkladu (vhodné je vykonať 
odtrhovú skúšku). V prípade potreby 
povrch obrúste za účelom lepšej 
priľnavosti.  

 

6. Ak má byť drevený povrch počas 
montáže odkrytý, ochráňte ho pred 
dažďom a vlhkosťou. 

 

VÝHODY 

 Absolútne bezšvová súvislá 
membrána bez spojov a prelepov 

 Úplne priľnuté vrstvy – voda 
nepreteká medzi vrstvami   

 Elastická membrána. Preklenuje 
trhliny a odoláva stavebným 
pohybom (EOTA TR-8 testy) 

 Tepelná izolácia a hydroizolácia 
úplne naviazané k povrchu – 
žiadne presahy, plytvanie 
materiálom a žiadne mŕtve zóny 

 Poskytuje slobodu pri navrhovaní 
typov striech a iných povrchov 

 Nákladovo efektívny systém,                
bez použitia ťažkej ochrany                        
(produkt môže zostať nechránený 
v súlade s ETA 06/0263) 

  Atraktívna a dekoratívna finálna 
povrchová úprava (RAL systém) 
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SPOTREBA ENERGIÍ A RAST VÝDAVKOV 
V DÔSLEDKU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 

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

SPOTREBA ENERGIE BY NEMALA 
PREVYŠOVAŤ ENERGIU VYUŽITEĽNÚ 

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

Jedinou otázkou zostáva, ako sa tento 
prechod uskutoční. 

INOVÁCIA A ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ               
  

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

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

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

TEPELNÉ STRATY 

HODNOTY 

 
 

Nedetekovateľné 

 
 
Slabá 

 
 
Stredná 

 
 
Vysoká  

 
 
Veľmi vysoká 

 
 
Nadmerne vysoká 

 
 

TRVALO UDRŽAŤEĽNÝ SYSTÉM 
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RESICON STRAT SYSTEM /  
Integrovaný systém tepelnej izolácie  

a hydroizolácie  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVÝŠENIE 
KLIMATICKÉHO KOMFORTU 

ZNÍŽENIE 
SPOTREBY ENERGIE 

ZNÍŽENIE  
  EMISIÍ CO2 

ZNÍŽENIE  
ENERGETICKÝCH 

VÝDAVKOV 

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

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

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

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

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

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

1. Stály pevný podklad 
2. Adhézny náter 
3. Parotesná zábrana 
4. Adhézny náter 
5. TEPELNÁ IZOLÁCIA (PUR pena, PIR dosky) 
6. Adhézny náter 
7. Separačná ochranná membrána 
8. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

RESICON 
9. Sklovláknitá / Geotextílna výstuž 
10. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

RESICON 
11. Vrchný ochranný náter  

(v požadovanom farebnom odtieni podľa 
RAL) 

Ostatné možnosti ukončenia, povrchovej 
úpravy hydroizolačného systému: 

 Dekoratívny farebný piesok s vrchným  
transparentným ochranným náterom 

 Dekoratívne farebné čipsy 
s transparentným vrchným ochranným 
náterom 

 Reflektívnym bielym vrchným ochranným 
náterom 

 Štrkovým násypom alebo ekologickým 
substrátom 

 Kamienkovým kobercom alebo dlaždicami 

ENERGETICKY UDRŽAŤEĽNÉ BUDOVY 
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Bližšie informácie na www.resicon.sk  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRÍPRAVA POVRCHU 

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

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

2. PENETRÁCIA – VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA 

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

3. PAROTESNÁ ZÁBRANA 

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

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

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

4. TEPELNÁ IZOLÁCIA (PIR DOSKY / PU PENA) 

Tepelnoizolačná vrstva musí mať dostatočnú požadovanú hrúbku. 

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

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

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

Medzery medzi izolačnými doskami možno kvôli výškovým rozdielom vyplniť 
polyuretánovým tmelom Rayston Flex 3040 alebo PU penou (treba zachovať 

          
        

1 

1 

2 

3 

4 

POZNÁMKA :  Izolácia striekanou penou predstavuje excelentné riešenie 
tepelnej izolácie, ktoré ponúka rôzne výhody, napr. : 

 Ohňovzdornosť 
 Vysoký stupeň tepelnoizolačných vlastností (o 30 % vyššia účinnosť 

v porovnaní s inými materiálmi na báze XPS pri tej istej hrúbke)  

TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKÁCIE TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE ZA STUDENA 
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5. SEPARAČNÁ VRSTVA 

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

6. OŠETRENIE KRITICKÝCH MIEST A DETAILOV STRECHY 

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

7. TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

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

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

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

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

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

5 

5 

5 

6 

6 
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  V podmienkach s nižšou teplotou prostredia (pod 15°C) sa odporúča pridať                      

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

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

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

8. FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM 

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

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

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

Tekutá hydroizolácia + tepelná izolácia + Cool Roof efekt 

= 

energetická udržateľnosť budov 
 

7 

7 

7 

7 

8 



 

36 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM /  
Hydroizolačný systém s ekologickým substrátom pre Zelené strechy 

Obmedzená alebo ľahká pochôdznosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA 

 Nenáročná údržba počas celého roka  
 Hrúbka substrátu približne 15 cm (+/- 5 cm) 
 Nízke zaťaženie strechy 
 Pomaly rastúca vegetácia, dlhoveká 
 Trvácne druhy, skalničky, sukulenty, nízke 

porasty a trávy 
 Vegetácia odolná proti mrazom, tepelným 

šokom a sezónnym výkyvom počasia 
a stálemu slnečnému žiareniu 

 Nevyžaduje sa závlahový systém, nakoľko 
sú sebestačné počas celého roka – dažďové 
zrážky postačujú 

 Poskytuje najmä ekologicko – 
environmentálnu funkciu a prirodzenú 
izolačnú – ekonomickú alternatívu 

 

RESICON GREEN ROOF je integrovaný, environmentálny, tekutý hydroizolačný – drenážny  
systém na báze polyuretánových materiálov alebo polyurei, špeciálne navrhnutý  
pre ,,Zelené strechy“ a/alebo vegetačné strešné záhrady a podobne.   
 
Jednoduchý, nezaťažujúci a bezúdržbový systém, prostredníctvom ktorého sa kombinujú koncepcie prírody, energetickej účinnosti, 
hydroizolácie, úspora vody a solárnej energie. GREEN ROOF spája nielen všetky výhody tepelnej a akustickej izolácie, ale prispieva aj 
k dažďovému cyklu, biodiverzite a prirodzenému čisteniu znečisteného ovzdušia, najmä v mestských oblastiach. 

RESICON GREEN ROOF  
SYSTEM 
 

 

5 

1. Stály podklad 
2. Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ  

MEMBRÁNA 
(10 až 25 rokov) 

5. Geotextílna ochranná výstuž 
6. Drenážna membrána 
7. Geotextílna ochranná výstuž 
8. EKOLOGICKÝ SUBSTRÁT 
9. VEGETÁCIA 

 

 

POUŽITIE  

 Strechy, terasy, garáže 
 Nad podzemnými stavbami, 

napr. pivnicami, garážami ... 

INTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA 

 Vyššia náročnosť na údržbu 
 Hrúbka substrátu podľa druhu a typu rastlín 

(min 20 – 30 cm) 
 Trávnaté koberce, okrasné kvety, kríky a 

kry, menšie stromy (závisí od možného 
zaťaženia strechy) 

 Vegetácia náročná na zavlažovanie                  
a starostlivosť – vyžaduje závlahový systém  

 

 Aktívne užívanie zelenej 
strechy – terasy, vyhliadky... 

 Panoramatická, psychologická 
a estetická funkcia navyše 
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Drenážna fólia (napr. 
RAYSTON BIO ROOF 
DRAIN) sa skladá z dutín, 
kde sa časť dažďovej 
vody zachytáva. 

 Plne integrovaný tepelno – hydroizolačný systém s ekologickým 
substrátom na jej povrchu (zemina, rastliny) 

 Z minulosti ide o zvyčajný architektonickú črtu v trvalo 
udržateľných budovách s vysokou environmentálnou kvalitou 

 Zelené strechy sú realizované na plochých alebo mierne šikmých 
povrchoch a vyžadujú pevnú nosnú konštrukciu, ktorá dokáže 
udržať celú hmotnosť strechy 

 Umožňujú zabudovanie prispôsobivých zelených plôch 
v závislosti od vzhľadu a funkčnosti budovy (trávnik, kríky, 
stromy, turfový povrch – odolný proti vetru)  

 Ľahko aplikovateľný systém bez mechanického kotvenia, 
spájania alebo zvárania – studená aplikácia  

 Polyuretánová membrána Impermax je certifikovaný materiál 
odolný proti tlaku a pretrhnutiu koreňmi rastlín                                         
(či už v kombinácii s geotextíliou alebo aj bez nej)  

 Kombinácia prirodzenej ochrannej vrstvy strechy s modernými 
materiálmi 

 

AKO TO FUNGUJE ? 
 

 Zelené strechy sú plochy vybudované na strechách 
akéhokoľvek typu budov, ktoré poskytujú vedúcu udržateľnosť 
a mnohé ekonomické a environmentálne výhody 

 Jednoduchý, nezaťažujúci a bezporuchový systém údržby 

 Prostredníctvom ,,zelenej strechy“ sa kombinujú koncepcie 
prírody, energetickej účinnosti, hydroizolácie, úspory vody 
a solárnej energie 

2. Ostatná dažďová voda  preteká cez perforácie 
drenážnej vrstvy, a keď sa táto filtrovaná časť dostane 
do vrstvy geotextílie, zostane v nej zachytená – 
geotextília pôsobí ako zadržiavacia membrána 

 

1. Dažďová voda vsiakne do podkladu – substrátu 
a steká cez geotextílnu separačnú membránu 
(GEOMAX PROTEC) až k drenážnej vrstve (Drenážna 
fólia alebo kamienky) 

 

3. Cirkulovaná voda sa  prirodzeným cyklom odparuje 
a zároveň tým zvlhčuje a okysličuje substrát                          
cez perforácie drenážnej vrstvy 

 

CHARAKTERISTIKA ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 
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BENEFITY PRE BUDOVY 
Okrem veľmi atraktívneho vzhľadu budovy ponúkajú                               
,,ZELENÉ STRECHY“ mnohé ekologické a ekonomické výhody. 

 Zhotovenie ZELENEJ STRECHY má priamy vplyv na životnosť 
– uchovateľnosť a komfort budov 

 ZELENÉ STRECHY zaručujú dokonalú a trvanlivú 
vodotesnosť tým, že použité materiály sú okrem iného 
chránené pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi 

 Vysoká pórovitosť – vertikálne odvodnenie, resp. drážky 
v izolácii – rýchle horizontálne odvodnenie 

 Budovy sú tiež chránené proti tepelným šokom v dôsledku 
kontaktu chladného dažďa s horúcou strechou 

 Teploty vo vnútri budov sú teda konštantnejšie, čo prináša 
zníženie mechanického napätia stavby a zlepšenie 
životných podmienok bývania 

 Prirodzené izolačné vlastnosti, eliminácia tepelných mostov 
v dôsledku tekutej membrány a nestláčania vody v systéme 

 Získaná tepelná izolácia ponúka významné úspory energie, 
najmä pri klimatizácii v období leta, a v menšej miere 
v nákladoch na vykurovanie v zimných mesiacoch 

 Stabilná klíma  strechy – znižuje mechanické pnutie 
stavebných materiálov a šetrí náklady na údržbu 

 Efektívna ochrana striech pred UV žiarením 
a poveternostnými vplyvmi 

 Predstavuje veľmi dobrú zvukovú izoláciu tým, že samotná 
pôda ako aj vegetácia patria medzi najúčinnejšie zvukové 
izolanty 

 Ekonomicky výhodné strechy ako pre malé garážové plochy,               
tak aj pre veľké priemyselné budovy 
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BENEFITY PRE OBYVATEĽOV 
1. Zelená je považovaná za silno protistresovú farbu  

2. Táto ekologická technológia umožňuje efektívnejšiu účinnosť       
na globálny stav životného prostredia, či už z hľadiska zdravia 
(zníženie stupňa znečistenia životného prostredia, menej peľu 
v ovzduší, čerstvejší vzduch) alebo z hľadiska každodenného 
života (životnosť budovy, vyššia predajná cena budovy, 
úspory energií) 

4. ,,STREŠNÉ ZÁHRADY“ vytvárajú 
príjemné prostredie znížením 
teplôt vzduchu a zvlhčovaním 
mestského prostredia 

3. Tieto strechy sú schopné zachytiť 
až 90 % zrážok, čím sa väčšina 
vody vracia do atmosféry a len 
zvyšok dažďovej vody je pomaly 
odvádzaný do drenážneho 
systému.  

Znamená to tiež zvýšenú úsporu 
nákladov, napr. zodpovedajúcim 
redukovaním veľkosti a úpravou 
typu odvodňovacieho systému 
budovy 

6. Poskytuje tzv. vzduchový filter – 
výrazne znižuje znečistenie 
spôsobené prachom a aerosólmi. 
Vegetácia umožňuje filtráciu 
vzduchu, čo zlepšuje kvalitu 
vzduchu a vody (zníženie emisií 
CO2 a iných toxických prvkov) 

5. Ďalším významným prínosom je 
zníženie okolitého hluku (až o 8 
dB) – funguje ako zvukotesná 
vrstva 

VÝHODY A VLASTNOSTI ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 
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STRECHY S INTENZÍVNYM VYUŽITÍM 
 

Tento typ strechy umožňuje zhotovenie prispôsobivých 
zelených plôch v závislosti od vzhľadu budovy (turfový povrch, 
kríky, stromy). 

Viacúčelové využitie strechy: ponúka a umožňuje kombináciu 
s inými typmi povrchu, resp. povrchovej úpravy strechy,               
napr. terasové plochy, pochôdzne plochy a rekreačné zóny, 
dokonca plochy s prístupom pre vozidlá ... 

TYPY ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 

SOLÁRNE STRECHY 
 

V súčasnosti sú tieto zelené – energetické strechy často 
zhotovované pre ich viacúčelovosť a ekonomický aspekt.  

Pre tento typ striech je typická integrácia krajinnej architektúry 
na miestach s nainštalovanými solárnymi panelmi alebo 
fotovoltaickými článkami. 

ROZĽAHLÉ VEGETAČNÉ STRECHY 
 

Vhodné pre pomaly rastúce vegetácie na širokej ploche rôznych 
horizontálnych povrchov so substrátom v hrúbke aspoň 15 cm. 

Pre tento typ zelenej strechy, strešnú výsadbu sú najvhodnejšie 
nenáročné, dlhoveké a veľmi dekoratívne trvalky druhu 
Sedum. 

Ich výhodou, okrem ich celoročnej dekorácie striech 
a strešných záhrad, je aj obmedzené zaťaženie samotnej 
strechy a nízke náklady na údržbu 

POJAZDNÉ STRECHY 
 

Tento typ strechy možno použiť nad podzemnými garážami 
a parkovacími domami, nákupnými centrami, verejnými 
priestormi, dokonca tunelmi a pod. 

Viacúčelové využitie strechy: prístup k údržbe, inštalácia 
klimatizačných zariadení, pojazd vozidiel, rekreačné zóny, atď. 

Okrem zaťaženia spôsobeného všetkými druhmi použitia, je 
potrebné brať do úvahy aj príležitostné preťaženie vibráciami 
spôsobených pracovnými strojmi a premávkou. 

Strechy budúcnosti !!! 
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RESICON PARK CLASSIC SYSTEM /  
Špeciálny hydroizolačný 3 vrstvový systém bez/s protišmykovou 

povrchovou úpravou použitím kremičitého piesku 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESICON PARK SYSTEM sú vysokovýkonné tekuté hydroizolačné systémy na báze  
polyuretánového materiálu a/alebo polyurei, určené pre ochranu plôch a povrchov  
vystavených intenzívnemu zaťaženiu premávkou.   
 
Finálna úprava parkovacích plôch a vozoviek použitím vrchného náteru poskytuje celému systému trvanlivú a spoľahlivú vodotesnú ochranu, 
zvýšenú odolnosť proti mechanickému zaťaženiu a UV žiareniu, estetický vzhľad (podľa RAL) a eliminujú zanechávanie čiernych pásov a stôp 
po pneumatikách. 
 
V systéme sa kombinuje nosná hydroizolačná membrána s vodotesnou funkciou a druhá tenká hydroizolačná membrána s ochrannou 
funkciou proti opotrebovaniu – RESICON PARK CLASSIC alebo tvrdá podlahová vrstva – RESICON PARK H SL. 

RESICON PARK SYSTEM 
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VÝHODY  

 Zvýšená hydroizolačná ochrana  
a mechanická odolnosť proti 
opotrebovaniu použitím tretej 
vrstvy – hrubovrstvový systém   

 Elastická membrána. Preklenuje 
trhliny a odoláva stavebným 
pohybom a otrasom v podklade 
(EOTA TR-8 testy) 

 Odolnosť proti únave 
konštrukčných materiálov 

1. Stály podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / 

Vyspádovanie 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 
5. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

+ Kremičitý piesok (0,4 – 0,8 mm) 
VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER 
(pigmentovaný podľa RAL)  
bez/s protišmykovou úpravou 

 

 

 Vysoká odolnosť proti 
prepichnutiu a pretlačeniu – 
pohyb vozidiel 

 Finálna úprava vrchným náterom  

dodáva odolnosť proti znečisteniu 
vulkanickou gumou (stopy                       
po pneumatikách) 

 Protišmyková povrchová úprava  
 Atraktívna a dekoratívna finálna 

povrchová úprava (RAL systém) 
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RESICON PARK H SL SYSTEM /  
Integrovaný hydroizolačnej ochrany  
a tvrdej podlahovej vrstvy pre intenzívne zaťaženie premávkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stály podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / 

Vyspádovanie 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 
5. PODLAHOVÁ TVRDÁ VRSTVA  
6. Vrchný ochranný náter 

(pigmentovaný podľa RAL)  
s/bez protišmykovej úpravy  
(hladká/drsná povrchová úprava) 

 

 POUŽITIE  

 Veľkokapacitné parkoviská, 
parkovacie domy a garáže  

 Nástupištia, stanice 
 Aleje, mestské státia 

 

POZNÁMKA : Či už sa jedná o exteriérové alebo interiérové plochy, RESICON PARK SYSTEMS ponúkajú nákladovo efektívnu, aplikačne 
jednoduchú hydroizolačnú ochranu, ktorú možno účinne spojiť s modernými a atraktívnymi povrchovými úpravami – (hydroizolácia                       
a podlaha zároveň) ! Finálna povrchová úprava je nenáročná na udržiavanie a navyše bezpečná – poskytuje protišmykovú ochranu povrchu 
(Trieda 3, podľa UNEENV 12633:2003, príloha A). 
 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

2. Po vytvorení nosnej hydroizolačnej 
membrány sa nanesie druhá tenká 
membrána s ochrannou funkciou -
RESICON PARK CALSSIC 

 4. Aplikácia hydroizolačnej ochrannej 
vrstvy v spotrebe 1 kg/m2 v jednej 
vrstve. Odporúča sa vo farbe 
podobnej vrchnému náteru.  

1. Nešmykľavý povrch – Rozsypanie 
kremičitého piesku do mokrej vrstvy 
hydroizolačného náteru (1-1,5 kg/m2,  
v závislosti od požadovaných 
vlastností protišmykovej ochrany) 

3. Pretretie a utesnenie povrchu 
transparentným / pigmentovaným 
vrchným ochranným náterom                   
(300 g/m2).  

POZNÁMKA :                                                    
V systéme RESICON PARK H SL je 
hydroizolačná membrána nahradená 
podlahovou hydroizolačno – 
ochrannou vrstvou proti intenzívnemu 
zaťaženiu povrchu premávkou                      
(0,8 kg/m2). Povrchová úprava môže 
byť tiež protišmyková (ako v prípade 
Resicon Park Classic) alebo len vrchným 
ochranným náterom podľa RAL. 
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RESICON FLOOR PA 30 TECH SYSTEM /  
Hybridný hydroizolačno – podlahový systém  

pre silno zaťažené prevádzkové plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON FLOOR PA 30 TECH SYSTEM je špeciálne vyvinutý systém pre vysoko namáhané veľkokapacitné 
parkovacie a prevádzkové plochy. Tekutý podlahový systém na báze dvojzložkovej, bezrozpúšťadlovej, hybridnej 
polyurei, určený pre aplikáciu horúcim striekaním.  

1. Stály podklad 
2. Vyspádovanie /  

Vyrovnávacia vrstva  
3. Základný náter 
4. HYBRIDNÁ POLYUREA  

(s/bez protišmykovej úpravy) 
5. Vrchný ochranný náter 

(pigmentovaný podľa RAL)  
bez/s protišmykovou úpravou 
(hladká alebo drsná) 

 

 

VÝHODY 

 Samonivelačné vlastnosti – 
prispôsobenie sa typu povrchu  

 Tvrdá a elastická membrána  
 Preklenutie trhlín, štrbín a dutín 
 Veľmi rýchle vytvrdzovanie 

(pochôdzny už po 2-4 hodinách) 
 Rýchla a jednoduchá aplikácia 

horúcim striekaním  
 Vodotesný a neporézny povrch 
 Ľahko čistiteľný a udržiavateľný 

povrch 
 Vynikajúca odolnosť proti nárazu, 

opotrebovaniu, poškriabaniu 
 Vysoká odolnosť proti znečisteniu 

pneumatikami 
 Estetický vzhľad a variabilná 

finálna úprava 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

1. Po základnom ošetrení podkladu sa 
nanesie nosná podlahová vrstva bez / 
s protišmykovou povrchovou 
úpravou. 

POUŽITIE  

 Veľkokapacitné parkoviská 
s intenzívnou prevádzkou  

 Podzemné garáže, parkoviská, 
parkovacie domy, vozovky 

 Nástupištia, stanice, priemyselné 
areály, sklady, rampy ... 

2. Aplikácia tvrdej podlahovej vrstvy 
horúcim striekaním (2 – 3 kg/m2). 

POZNÁMKA :                                                    
V kombinácii s rýchlo reaktívnym 
polyaspartickým vrchným náterom 
dosahuje najvyššiu výkonnosť 
spomedzi ostatných používaných 
technológií určených pre ochranu 
vozoviek a priemyselných podláh. 

 

 

3. A) Protišmyková úprava kremičitým 
pieskom (0,3 – 0,8 mm) saturáciou 
priamo do čerstvej podlahovej vrstvy 
(po 1 minúte od aplikácie) v spotrebe 
1 – 1,5 kg/m2. 
B) Protišmyková úprava rozsypaním 
aditíva Antislip Additive (jemná 
frakcia 9 µm pri cca 7 %, hrubá 700 
µm pri cca 15%) do poslednej vrstvy 
vrchného ochranného náteru.  

 
4. Aplikácia vysokovýkonného, 

rýchlovytvrdzovacieho, vrchného 
ochranného, pigmentovaného náteru 
v požadovanej RAL (0,4 – 0,5 kg/m2) 
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VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ 
SYSTÉMOV 

Hydroizolačné membrány aplikované 
v tekutej forme sú na báze živíc  

 Umožňujú prispôsobiť sa 
akémukoľvek tvaru alebo typu 
podkladu či povrchu.   

 Úplné a spoľahlivé priľnutie 
jednotlivých hydroizolačných 
vrstiev k podkladu povrchu alebo 
k sebe navzájom (t.j. vzniká 
priamo na danom povrchu)  

 Schopnosť preklenúť trhliny 
a praskliny v podklade alebo 
preventívna ochrana povrchu 
pred ich vznikom v budúcnosti.  

 Hydroizolačný systém je schopný 
odolávať stavebným pohybom, 
otrasom a únave konštrukčných 
materiálov. 

 

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA 
MATERIÁLOV 

 Aplikácia celej hydroizolačnej 
vrstvy vo veľmi krátkom čase 
(niekoľkých hodín). 

 Aplikácia pomocou špeciálneho 
2-komponentného striekacieho 
zariadenia s ohrevom zložiek 

 Rýchle až extrémne rýchle 
vytvrdzovanie aplikovaných 
materiálov (niekoľko sekúnd až 
minút), navyše s vysokou 
produktivitou práce (denne                              
až 800 m2 s jediným strojom !).  

 

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU      
  

 Certifikát ETA (16/0149) zo dňa 
09/09/2016, podľa ETAG 033.  

 Systém je navrhnutý a určený                     
pre Tekutú hydroizoláciu 
mostoviek (CE značka). 

 Mechanická odolnosť materiálov 
v extrémnych podmienkach, 
(priľnavosť, schopnosť preklenutia 
trhlín pred a po procese starnutia, 
odolnosť proti perforácii, 
teplotným vplyvom, vodotesnosť 
a nepriepustnosť) 

 Odolnosť proti chemickým látkam, 
alkalickým roztokom, penetrácii 
chloridových iónov a samozrejme 
proti kontinuálnemu kontaktu               
so zložkami asfaltu.  

 Garancia schopnosti systému 
odolávať prevádzkovým teplotám 
v rozsahu -40°C až +60°C, a to                
po dobu minimálne 25 rokov.  

 Membrána odoláva naneseniu 
betónu, liateho asfaltu s teplotou 
až do +220°C, príp. hrubej 
bitúmenovej zmesi pri +160°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

RESICON DECK SYSTEM je rýchla a vysokovýkonná hydroizolácia vozoviek, mostov  
a mostných konštrukcií bez spojov a škár, s použitím tekutej membrány na báze polyurei.   
 
Predstavuje vysoko účinné systémové riešenia hydroizolačnej ochrany v súlade s európskymi požiadavkami a predpismi na kvalitu 
a vlastnosti aplikovaných materiálov a technológií, náročnosťou na aplikačný čas a spustením objektu do prevádzky, trvanlivosťou výkonu 
systému a ekonomickými ukazovateľmi.  

RESICON DECK SYSTEM 
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ĎALŠIE ÝHODY 

 Skrátenie pracovných postupov a 
minimalizovanie prestojov  

 Prakticky okamžité / veľmi rýchle 
sprevádzkovanie povrchov 

 Jednoduchý nekomplikovaný 
spôsob aplikácie hydroizolačnej 
vrstvy s následným nanesením 
asfaltu / bitúmenu alebo betónu 

 Nákladovo efektívny systém 
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Mostovka, betónový povrch 

 
Nový most:                                  

Plne vyzretý betón 

Rekonštrukcia mostu:           
Odstránenie starého asfaltu 
a hydroizolačného systému  

Príprava a oprava betónového povrchu: Povrch musí byť úplne suchý, súdržný, 
pravidelný, bez prítomnosti nečistôt, kontaminantov (mastnota, oleje, ...) 
a cementového výkvetu, bezprašný, bez čiastočiek a iných voľných predmetov. 
Ak je to potrebné, môže sa povrch ošetriť mechanickým spôsobom (brúsením, 
zdrsnením, diamantovým kotúčom, atď.) a následne nanesením rýchlo 
vytvrdzovacej malty na celom alebo len na niektorých miestach povrchu.  
Menšie trhlinky možno vyplniť a ošetriť polyuretánovým tmelom Rayston Flex 
3040. Menšie dutiny môžu byť opravené za pomoci rýchlo vytvrdzovacej malty 
na báze zmesi epoxidových živíc a kremičitého piesku.  

Aplikácia novej vrstvy asfaltu 

EPOXY 100 PRIMER – Základný náter 
s rozsypaním kremičitého piesku 

Aplikácia membrány              
IMPERMAX POLYUREA H FLEX 

Ochranný vrchný náter a adhézna 
vrstva pre nový asfalt 

Krok 1:        
Predprípravné 
práce 
a príprava 
povrchu 

Krok 2:        
Aplikácia tekutej 
hydroizolačnej 
membrány 

Krok 3: Aplikácia hrubej obrusnej 
vrstvy a uvedenie do prevádzky 

AKO TO FUNGUJE ? 

Dvojzložková bezrozpúšťadlová polyurea IMPERMAX POLYUREA H FLEX vytvára po aplikácii horúcim striekaním súvislú, pevnú, vodotesnú, 
dlhotrvácnu membránu s vysokou elasticitou (400 %) a mechanickou odolnosťou. Tento Hydroizolačný systém predstavuje stabilný a vhodný 
podklad pre následnú vrstvu liateho asfaltu pri teplote až + 220°C. Membránu je nutné aplikovať v minimálnej hrúbke 2 mm.  

Na dosiahnutie spoľahlivej hydroizolačnej ochrany pre mostovky je treba postupovať podľa krokov uvedených v tomto diagrame : 
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Všetky produkty popísané v tomto systéme 
majú Európske označenie kvality  

NASLEDUJÚCA GRAFIKA ZNÁZORŇUJE RÔZNE FÁZY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU: 
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RESICON ENCAPSULATING SYSTEM je tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového  
materiálu alebo polyurei, určený pre renováciu nepochôdznych striech alebo striech s ľahkou  
pochôdznosťou FORMOU ZAPUZDRENIA pôvodnej bitúmenovej, resp. asfaltovej vrstvy, krytiny z vláknitého 
cementu / azbestu (napr. eternit), t.j. bez nutnosti jej odstránenia.  
 
Špeciálne prispôsobený systém na nechránené strechy, na rekonštrukčné či renovačné práce. Ponúka možnosť ponechať membránu ako 
hotový, finálny produkt  (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263 pre Impermax a ETA 10/0296 pre Impermax 2K) 
alebo možno zvýšiť jeho vlastnosti a funkčnosť použitím vrchného ochranného náteru podľa požiadaviek užívateľa. Umožňuje dosiahnuť 
ekonomicky efektívnu ochranu strechy bez použitia ťažkej alebo silnej ochrannej vrstvy, resp. krytiny.  

RESICON ENCAPSULATING 
SYSTEM 
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Integrovaný systém RESICON ENCAPSULATING ponúka ucelený technologický postup                  
od čistenia povrchu, zapuzdrenia, hydroizolácie až po finálnu povrchovú úpravu takejto 
strechy (príp. aj s tepelnou izoláciou). Systém poskytuje výhodu v podobe lacnejšieho 
variantu renovácie strechy ako odstránenie pôvodnej krytiny a nahradenie novou, pričom 
spĺňa všetky súčasné environmentálne a bezpečnostné predpisy. 

Renovácia alebo oprava striech, kedysi chránených asfaltovými hydroizolačnými pásmi, 
nespočíva len v technologicky zložitej výmene samotných vrstiev alebo nanesení tesniaceho 
a náterového systému v mieste vzniknutého problému so zatekaním. Vplyvom 
mechanického namáhania, poveternostných vplyvov (najmä výkyvy teplôt v zime a v lete) 
ako aj nedostatočného ukotvenia a priľnutia k podkladu strechy, prítomnosti množstva 
spojov, prelepov, chýb pri detailných izoláciách strechy (drenáže, odtoky, svetlíky, komínky, 
armatúry, atď.), dochádza k narušeniu hydroizolačných asfaltových pásov a navlhnutiu 
vrstiev pod nimi. Tepelná izolácia tak nespĺňa svoju funkciu, vlhkosť prechádza až                      
do interiérov, zaťažuje konštrukciu budovy a vytvára diskomfort po estetickej i tepelno-
výmennej stránke. Takýto poškodený hydroizolačný materiál treba namáhavo demontovať 
(len certifikovaná spoločnosť) a zlikvidovať podľa príslušných zákonných nariadení (odvoz 
na skládku a likvidácia), čo je časovo náročné a nákladovo neefektívne. Tepelnú izoláciu 
treba nahradiť novou a z opravy sa stáva komplexná rekonštrukcia strechy ! 

PROBLÉM S KRYTINOU Z BITÚMENOVÝCH PÁSOV / ASFALTU 

AKÉ JE RIEŠENIE ? 
 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!! 
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1. PRÍPRAVA POVRCHU 

Príprava povrchu je najdôležitejším technologickým úkonom, ktorý zabezpečuje 
správnu priľnavosť systému na daný podklad a jeho následnú funkčnosť 
s požadovanými vlastnosťami.  
Ošetrovaný povrch dôkladne očistiť od prachu, machov, pôdy a iných organických 
nečistôt. Odstrániť všetku mastnotu, oleje a iné kontaminanty pomocou čistiacich 
roztokov (bez silných kyselín alebo zásad), vysokotlakovou vodou, vysušiť 
a povysávať. Poškodené a/alebo zvrásnené plochy bitúmenovej vrstvy narezať, 
vyrovnať a/alebo vyrezať. Menšie medzery možno ošetriť a vyplniť PU tmelom 
(Rayston Flex 3040), väčšie prelepiť elastickou butylovou alebo geotextílnou 
páskou (Butyl Tex / Rayston Flex Joint Geo) alebo použitím adhézneho lepidla 
(Adhesive PU) nalepiť nový kus asfaltového pásu. 

2. PENETRÁCIA – VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA 

Typ penetračného alebo základného náteru závisí od typu povrchu a stavu 
podkladu. Na starom bitúmenovom povrchu treba aplikovať Porosity Sealer Flex, 
pružný – flexibilný polyuretánový základný náter, v 2 vrstvách (kvôli saturácii                   
do podkladu treba zvážiť aj riedenie). Na novom bitúmenovom povrchu základný 
sa náter nevyžaduje, prípadne postačuje penetrácia adhézneho lepidla                    
Adhesive PU Rayston v spotrebe minimálne 0,5 kg/m2. 

3. OŠETRENIE KRITICKÝCH MIEST A DETAILOV STRECHY 

Všetky detaily a sokle musia byť dôkladne ošetrené podľa odporúčaného postupu 
(viď Ošetrenie kritických miest a detailov v Aplikačnom Manuáli). Najskôr sa 
tekutá hydroizolačná vrstva aplikuje na všetkých detailoch a na kritických 
miestach (sokle, atiky, konzoly, svetlíky, podpery, vpuste, odtoky, komíny a pod.). 
Väčšinou sa aplikuje len prvá vystužená vrstva a následná druhá vrstva sa aplikuje 
zároveň na celú plochu naraz.  
Na povrch poškodenej izolácie sa umiestnia odvetrávacie komínky za účelom 
evaporácie vlhkosti v izolácii. Následne sa ako prvé ošetria hydroizolačným 
náterom s vystužením geotextíliou Geomax 80. 

4. TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

Najskôr sa pomocou valčeka a/alebo štetca (prípadne striekaním) aplikuje prvá 
vrstva tekutej hydroizolačnej membrány použitím jednozložkového semi 
tixotropného polyuretánu IMPERMAX LY / ST / QC v spotrebe minimálne 1 kg/m2 
a následne sa do tejto lepkavej vrstvy vtlačí sklovláknitá výstuž Rayston Fiber 150. 
Výstuž treba prekryť cez seba v šírke asi 5 cm. Prvú vrstvu nechať dostatočne dlho 
vyschnúť (aspoň 12 – 14 hodín, záleží od teploty prostredia, ale nemala by byť 
lepkavá).  
Ak prvá vrstva dostatočne vytvrdla a na jej povrchu sa prilepili vlákna výstuže 
alebo sa na povrchu objavili nejaké chyby (napr. pľuzgieriky), odporúča sa tieto 
vlákna a defekty ľahko obrúsiť alebo odstrániť takým spôsobom, aby bol povrch 
čo najviac vyhladený.  
Po vytvrdnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu hydroizolačného materiálu 
v spotrebe minimálne 1 – 1,25 kg/m2. Cieľom je dosiahnuť hrúbku membrány 
aspoň 1,6 až 2,2 mm. Asi o 10 minút sa odporúča čerstvú aplikovanú vrstvu prejsť 
odvzdušňovacím valcom za účelom uvoľnenia zachyteného vzduchu v materiáli 
a zabránenia vzniku pľuzgierikov na povrchu membrány.  
 

APLIKAČNÝ POSTUP TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE ZA STUDENA 



 

  

48 

Bližšie informácie na www.resicon.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade zvolenia hydroizolačného systému so životnosťou minimálne 25 rokov, 
vyžaduje sa aplikácia aj tretej vrstvy, a to ihneď po vytvrdnutí druhej vrstvy.                      
Za účelom zabezpečenia nanesenia hydroizolačného materiálu pri požadovanej 
spotreby na danú plochu sa odporúča aplikácia presne navážených systémov 
(napr. 25 kg balenie na plochu 5 x 5 m) s následným meraním hrúbky mokrej alebo 
suchej vrstvy.  
POZNÁMKA: V prípade aplikácie na vertikálne povrchy je nutné pridať                                       
do hydroizolačného náteru tixotropné aditívum Thixotropy Additive alebo naniesť 
hydroizolačný náter vo viacerých vrstvách. 

5. FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM 

RESICON ENCAPSULATING SYSTEM zahŕňa aj finálnu povrchovú úpravu 
hydroizolačnej membrány použitím vrchného ochranného náteru v požadovanom 
farebnom odtieni podľa RAL. Takýto povrch dodáva hydroizolačnému systému 
vyššiu odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a poskytuje farebnú 
stálosť.  
Po vytvrdnutí druhej hydroizolačnej vrstvy (asi po 24 hodinách) sa na povrch 
nanesie pigmentovaný vrchný ochranný náter Colodur alebo Impertrans                           
pri spotrebe 0,3 kg/m2 v dvoch alebo 3 vrstvách (materiál má samonivelačné 
vlastnosti, vyžaduje sa najmä pri šikmých alebo vertikálnych povrchoch).                        
Môže sa aplikovať valčekom alebo striekaním.  
RESICON ENCAPSULATING SYSTEM tiež ponúka ešte efektívnejší systém ochrany 
a energetickej udržateľnosti, a to v podobe reflektívneho vrchného náteru v bielej 
farbe alebo priamo reflektívnej alifatickej bielej membrány Impermax A.                      
Efekt známy ako COOL ROOF SYSTEM odráža podstatnú časť slnečného svetla 
(odrazivosť až 75 %) a tepla (až 92 %), čím významne redukuje prehrievanie 
strechy, resp. celej budovy 

 

Tekutá hydroizolácia + tepelná izolácia + Cool Roof efekt 

= 

energetická udržateľnosť budov 
 

1. Stály podklad 
2. Stará tepelná / hydroizolačná 

vrstva z bitúmenu / asfaltu 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný ochranný náter v RAL 

(Optimálne) 
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Integrovaný systém RESICON ENCAPSULATING ponúka ucelený technologický postup od 
čistenia povrchu, zapuzdrenia, hydroizolácie až po finálnu povrchovú úpravu takejto strechy 
(príp. aj s tepelnou izoláciou). Systém poskytuje výhodu v podobe lacnejšieho variantu 
renovácie strechy ako odstránenie pôvodnej krytiny a nahradenie novou, pričom spĺňa 
všetky súčasné environmentálne a bezpečnostné predpisy 

Strechy z vláknitého cementu sa používali v značnej miere kvôli ich špecifickým stavebným 
vlastnostiam ako je ich ľahkosť, pevnosť, nehorľavosť, materiál ľahko sa reže, perforuje a je 
lacný v porovnaní s inými materiálmi. Tento typ krytiny je na báze azbestu a cementu, 
výsledkom ktorých sú dlhé a tenké vlákna – vláknitá štruktúra. Vzhľadom na ich kremičitú 
povahu sú pomerne krehké, teda lámu sa a konce vlákien sa dostávajú po vdýchnutí               
do organizmu, kde spôsobujú pľúcne ochorenia. Od roku 2002 je výroba a predaj týchto 
materiálov zakázaná. Napriek tomu stále existuje mnoho budov s týmto starým typom 
strešnej krytiny. 

Renovácia alebo oprava striech, kedysi chránených krytinami z vláknitého cementu (napr. 
eternit), nespočíva len v technologicky zložitej výmene samotných častí krytiny alebo 
nanesení tesniaceho a náterového systému v mieste vzniknutého problému so zatekaním. 
Vplyvom mechanického namáhania, poveternostných vplyvov (najmä výkyvy teplôt v zime 
a v lete, striedaním cyklov zamŕzania a rozmrazovania počas roztápania snehu a jeho 
následným zmrznutím, a pod.) ako aj nedostatočného ukotvenia a priľnutia k podkladu 
strechy, prítomnosti množstva chýb pri detailných izoláciách strechy (drenáže, odtoky, 
svetlíky, komínky, armatúry, atď.), dochádza k narušeniu vlákien takejto krytiny a tým 
navlhnutiu materiálu a neskôr aj vrstiev pod nimi.  

Spolu s tepelnou izoláciou tak strecha nespĺňa svoju funkciu, vlhkosť prechádza až do 
interiérov, strešný plášť a porušená izolácia zaťažujú konštrukciu budovy a vytvárajú 
diskomfort po estetickej i tepelno-výmennej stránke. Takýto poškodený strešný plášť treba 
namáhavo demontovať (len certifikovaná spoločnosť) a zlikvidovať podľa príslušných 
zákonných nariadení (odvoz na skládku a likvidácia), čo je časovo náročné a nákladovo 
neefektívne. Tepelnú izoláciu treba nahradiť novou a z opravy sa stáva komplexná 
rekonštrukcia strechy ! 

PROBLÉM S KRYTINOU Z VLÁKNITÉHO CEMENTU / AZBESTU 

AKÉ JE RIEŠENIE ? 
 

Súčasný trend v oblasti 
hydroizolačných technológii 

určených pre renováciu 
striech s poškodenou alebo 

nedostatočnou 
hydroizolačnou alebo 

tepelno izolačnou ochranou  
 

PATENTOVANÝ SYSTÉM               
ES 10070795 U – 

CERTIFKOVANÁ ŽIVOTNOSŤ 
MIN. 25 ROKOV 
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1. PRÍPRAVA POVRCHU 

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

Ošetrovaný povrch dôkladne očistiť od prachu, machov, pôdy a iných organických 
nečistôt. Odstrániť všetku mastnotu, oleje a iné kontaminanty pomocou čistiacich 
roztokov (bez silných kyselín alebo zásad), vysokotlakovou vodou, vysušiť 
a povysávať. Poškodené a/alebo chýbajúce plochy vymeniť, prípadne adekvátne 
vyplniť (PUR pena a pod.). Menšie medzery možno ošetriť a vyplniť PU tmelom 
(Rayston Flex 3040), väčšie prelepiť elastickou butylovou alebo geotextílnou 
páskou (Butyl Tex / Rayston Flex Joint Geo). 

2. PENETRÁCIA – VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA 

Typ penetračného alebo základného náteru závisí od typu povrchu a stavu 
podkladu. Na starom azbestovom povrchu treba aplikovať Porosity Sealer, 
polyuretánový základný náter pre suché, tvrdé a porézne povrchy, v 2 vrstvách 
(kvôli saturácii do podkladu treba zvážiť aj riedenie). Na zachovalom povrchu sa 
základný náter často nevyžaduje. Na vlhký alebo ,,zelený“ povrch treba naniesť               
GC Primer alebo Humidity Sealer v spotrebe minimálne 0,5 kg/m2.  

Pred aplikáciou základného náteru je nutné ošetrovaný povrch nechať dostatočne 
vyschnúť. 

3. OŠETRENIE KRITICKÝCH MIEST A DETAILOV STRECHY 

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

Odtoky, žľaby a vpuste musia byť pred ošetrením dôkladne zbavené stojatej vody 
a náležite vyčistené od biologickej a mechanickej nečistoty. Následne ich treba 
nechať dostatočne vysušiť. 

4. TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

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

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

APLIKAČNÝ POSTUP TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE ZA STUDENA 
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Po vytvrdnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu hydroizolačného materiálu 
v spotrebe minimálne 1 – 1,25 kg/m2. Cieľom je dosiahnuť hrúbku membrány 
aspoň 1,6 až 2,2 mm. Asi o 10 minút sa odporúča čerstvú aplikovanú vrstvu prejsť 
odvzdušňovacím valcom za účelom uvoľnenia zachyteného vzduchu v materiáli 
a zabránenia vzniku pľuzgierikov na povrchu membrány.  
V prípade zvolenia hydroizolačného systému so životnosťou minimálne 25 rokov, 
vyžaduje sa aplikácia aj tretej vrstvy, a to ihneď po vytvrdnutí druhej vrstvy.                      
Za účelom zabezpečenia nanesenia hydroizolačného materiálu pri požadovanej 
spotreby na danú plochu sa odporúča aplikácia presne navážených systémov 
(napr. 25 kg balenie na plochu 5 x 5 m) s následným meraním hrúbky mokrej alebo 
suchej vrstvy.  
POZNÁMKA: V prípade aplikácie na vertikálne povrchy je nutné pridať                                       
do hydroizolačného náteru tixotropné aditívum Thixotropy Additive alebo naniesť 
hydroizolačný náter vo viacerých vrstvách. 

5. FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM 

RESICON ENCAPSULATING SYSTEM zahŕňa aj finálnu povrchovú úpravu 
hydroizolačnej membrány použitím vrchného ochranného náteru v požadovanom 
farebnom odtieni podľa RAL. Takýto povrch dodáva hydroizolačnému systému 
vyššiu odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a poskytuje farebnú 
stálosť.  
Po vytvrdnutí druhej hydroizolačnej vrstvy (asi po 24 hodinách) sa na povrch 
nanesie pigmentovaný vrchný ochranný náter Colodur alebo Impertrans                           
pri spotrebe 0,3 kg/m2 v dvoch alebo 3 vrstvách (materiál má samonivelačné 
vlastnosti, vyžaduje sa najmä pri šikmých alebo vertikálnych povrchoch).                        
Môže sa aplikovať valčekom alebo striekaním.  
RESICON ENCAPSULATING SYSTEM tiež ponúka ešte efektívnejší systém ochrany 
a energetickej udržateľnosti, a to v podobe reflektívneho vrchného náteru v bielej 
farbe alebo priamo reflektívnej alifatickej bielej membrány Impermax A.                      
Efekt známy ako COOL ROOF SYSTEM odráža podstatnú časť slnečného svetla 
(odrazivosť až 75 %) a tepla (až 92 %), čím významne redukuje prehrievanie 
strechy, resp. celej budovy 

 

Tekutá hydroizolácia + tepelná izolácia + Cool Roof efekt 

= 

energetická udržateľnosť budov 
 

1. Stály podklad 
2. Strešná krytina z vláknitého 

cementu / azbestu 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný ochranný náter v RAL 

(Optimálne) 
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Hydroizolačný geokompozit na báze polyurei a geotextílie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RESICON FLOATING SYSTEM je rýchlovytvrdzovací tekutý hydroizolačný systém na báze  
čistej alebo hybridnej polyurei a špeciálnej geotextílie, určený pre ochranu rôznych povrchov  
bez potreby prípravy alebo ošetrenia tohto podkladu.  
 
 
Špeciálne navrhnutý pre situácie, kedy je podklad zreteľne nepravidelný a nerovnomerný alebo v prípade  
vysokej alebo stálej vlhkosti v podklade. Efektívnosť systému spočíva v jednoduchej a rýchlej aplikácii pri nízkych realizačných nákladoch, 
t.j. ak si oprava daného povrchu vyžaduje príliš vysoké náklady a / alebo ak nie je dostatok času na opravu alebo úplné vysušenie daného 
povrchu. Táto technológia umožňuje aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (minút) s uvedením povrchu do prevádzky 
už v priebehu niekoľkých hodín.  

RESICON FLOATING  
SYSTEM 
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 Priľnavosť a aplikácia na každý typ 
povrchu (aj mokrý) a jeho sklon 

Systém RESICON FLOATING umožňuje 
jednoduchú a rýchlu aplikáciu 
hydroizolácie na nie ideálne pripravené 
povrchy vďaka inštalácii špeciálnej 
geotextílie GEOMAX SPRAY 200 priamo 
na ošetrovaný podklad. Geotextília sa 
priloží k povrchu, voľne roztiahne na 
celú ošetrovanú plochu a mechanicky 
sa ukotví do podkladu tak, aby konce 
geotextílie boli preložené v šírke asi 15 
cm. Následne sa aplikuje tekutá 
hydroizolačná hmota na báze polyurei 
horúcim striekaním prednostne na 
spoje geotextílie a následne na celú 
plochu ošetrovaného podkladu. 
V priebehu sekúnd až minút je 
vytvorená hydroizolačná membrána. 

AKO TO FUNGUJE ? 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU  
 

1. Stabilný podklad 
2. GEOTEXTÍLNA MEMBRÁNA 

GEOMAX SPRAY 200 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(25 rokov)  
4. (Optimálne) Vrchný ochranný 

náter (RAL) 

 

 Rýchla aplikácia bez nutnosti 
reprofilácie a sanácie podkladu 

 Rýchle až extrémne rýchle 
vytvrdzovanie hydroizolačného 
systému 
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RESICON POLYUREA X5 SYSTEM /  
Nízkonákladová hydroizolačná ochrana na báze expanzívnej peny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RESICON POLYUREA X5 SYSTEM je vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze  
polyurei, ktorá za vzniku peny zvyšuje svoj objem 3 až 5 násobne a pomáha tak vyplniť  
všetky dutiny, praskliny a vyrovnať všetky výškové rozdiely na rôznych podkladoch.  
 
 
Výsledným efektom je hrubá, súvislá, elastická a flexibilná hydroizolačná membrána s dobrými mechanickými            
vlastnosťami. Systém je vhodný pre povrchy, ktoré nie sú vystavené silnému zaťaženiu, ale v kombinácii s vhodným ochranným vrchným 
náterom dosahuje nízky stupeň pretlačenia (P). Produkt môže byť použitý aj ako základná vrstva, t.j. podklad aplikáciou hydroizolačného 
systému na báze striekanej polyurei v hrúbke 2 -3 mm, a to so životnosťou až 25 rokov podľa normy ETAG005. 

RESICON POLYUREA X5  
SYSTEM 
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 Dvojzložková expanzívna Polyurea 
 Elastomérna pevnú membránu                    

vo forme peny (125 %) 
 Nenáročná aplikácia striekaním                   

za horúca v jednej vrstve (podľa 
požiadaviek 5 až 10 mm) 

 Vyplnenie dutín, prasklín a vyrovnanie 
nerovnomerných a nepravidelných 
povrchov (erodované betónové 
povrchy, spoje a prechody oceľových 
a betónových povrchov) 

 Ako podklad pri aplikácii hlavnej 
hydroizolačnej membrány na báze 
polyurei (paralelná aplikácia) 

 Veľmi rýchle vytvrdzovanie 
 Vylepšenie hydroizolačných vlastností 

a ochrana nových konštrukčných 
prvkov a štruktúr 

 Obnova a údržba už existujúcich alebo 
poškodených povrchov 

 Optimálna a nákladovo efektívna 
hydroizolačná ochrana 

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

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU 

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

(Vyrovnávacia a hydroizolačná membrána) 
HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  
(10 – 25 rokov) 

4. Vrchný ochranný náter v RAL 

 



 

  

54 

RESICON LEVELING SYSTEM /  
Konsolidačný hydroizolačný systém na báze expanzívnej tvrdej peny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RESICON LEVELING SYSTEM je konsolidačný hydroizolačný systém na báze polyuretánovej  
tvrdej peny aplikovanej horúcim striekaním.  
 
Vďaka svojej vysokej tvrdosti, hustote a vynikajúcej priľnavosti (striekaný materiál reaguje priamo na povrchu  
a okamžite sa na neho naviaže vo forme peny) dokonale konsoliduje rôzne nerovnomerné povrchy a podklady,  
čím vytvára veľmi dobrý základ pre aplikáciu následných hydroizolačných systémov na báze striekanej polyurei  
v hrúbke 2 – 3 mm, a to so životnosťou až 25 rokov podľa normy ETAG005.   
 

RESICON LEVELING SYSTEM 
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 Vynikajúca priľnavosť (napr. betón, 
azbest, bitúmen, kov, cement, tehla) 

 Nenáročná aplikácia striekaním                   
za horúca v jednej hrubej vrstve 
(podľa požiadaviek až cca 1 cm) 

 Vyplnenie trhlín, dutín, vyrovnanie 
nerovnomerných a nepravidelných 
povrchov (popraskané azbestové,  
bitúmenové / asfaltové, betónové, 
murované povrchy) 

 Uzavretá bunková štruktúra – šetrí sa 
spotreba materiálu pri následnej 
aplikácii hydroizolačnej membrány 

 Eliminácia vzniku pľuzgierov, jamiek 
a defektov počas alebo po aplikácii 
hydroizolačnej membrány 

 Extrémne rýchle vytvrdzovanie 
 Vysoká produktivita práce  
 Minimálne prestoje počas aplikácie 

celého systému 
  

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU 

1. Stály, pevný podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva 

RAYSTON SPRAY PRIMER 150 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
4. Vrchný ochranný náter  

vo farebnom odtieni RAL 

 

POUŽITIE  

 Nerovné, drsné, nepravidelné, 
rozrušené povrchy  

 Základná alebo vyrovnávacia 
vrstva na povrchoch z betónu, 
bitúmenu, azbestu a pod., ako 
podklad pred aplikáciou 
hydroizolačného systému 

 Strechy, terasy, oporné múry, 
protihlukové steny, múry budov, 
ploty, bariéry, základy budov, 
plošiny, vodné a podzemné 
stavby, nádrže, jímky 

 Obnova a údržba už existujúcich alebo 
poškodených povrchov (napr. 
zapuzdrenie azbestových alebo 
bitúmenových povrchov a pod.) 
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POZNÁMKA :                                                    
Ekonomická náhrada pre pevné 
tepelnoizolačné dosky na báze 
polyuretánov (PIR). 

 

 

RESICON THERMAL SYSTEM /  
Tepelnoizolačný systém na báze expanzívnej PU peny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RESICON THERMAL SYSTEM poskytuje vysokovýkonnú tepelnú izoláciu na báze voľnej  
expanznej polyuretánovej peny s rôznou hustotou (30-40 až 50-60 kg/m3). 
 
Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre má systém okrem výborných tepelno izolačných vlastností aj veľmi dobré  
hydroizolačné vlastnosti, pričom si stále zachováva aj paropriepustnosť. Vlastnosti systému zvyšuje následná aplikácia  
nosnej hydroizolačnej vrstvy, resp. vrchného ochranného náteru v požadovanom farebnom odtieni (podľa RAL),  
čím ponúka tiež estetickú finálnu úpravu.  
 

RESICON THERMAL SYSTEM 
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 Vynikajúca priľnavosť (napr. betón, 
azbest, bitúmen, kov, murivo, drevo) 

 Aplikácia na rôzne typy povrchov 
(ploché, šikmé, vertikálne, atď.), a to 
bez dodatočných úprav a ošetrení 

 Nenáročná aplikácia striekaním                   
za horúca v jednej hrubej vrstve 
(podľa požiadaviek) 

 Uzavretá bunková štruktúra – šetrí sa 
spotreba materiálu pri následnej 
aplikácii hydroizolačnej membrány 

 Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti 
(v súlade s normou UNE 92120-
1/1M:2003) 

 Extrémne rýchle vytvrdzovanie 
 Vysoká produktivita práce  
 Minimálne prestoje počas aplikácie 

celého systému 
 Vhodné aj na zaťažené plochy 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU 

1. Stály, pevný podklad 
2. Tepelnoizolačná vrstva 

RAYSTON SPRAY FOAM 30 / 50 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
4. Vrchný ochranný náter  

vo farebnom odtieni RAL 
5. Ochranná fólia (vertikálne 

plochy pod zemou) 
 

 

POUŽITIE  

 Nové plochy a stavby i povrchy            
v rekonštrukcii  

 Exteriérové aplikácie 
 Strechy, terasy, balkóny 
 Steny, múry budov, ploty, bariéry 
 Základy budov, podzemné stavby, 

pivnice, suterény 



 

  

56 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM /  
Vodnobázový hydroizolačný systém podobný gume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM je jednoduchý tekutý hydroizolačný a ochranný systém  
na báze jednozložkového vodnobázového polyuretánu s vysokou tixotropiou a elasticitou 
a výrazne vyššou účinnosťou oproti iným vodnobázovým alebo akrylovým materiálom. 
 
Systém je určený najmä na hydroizoláciu betónových alebo oceľových plôch s miernym sklonom (šikmé povrchy),  
avšak vďaka svojej vysokej tixotropii (náter nesteká) je vhodný aj na ochranu vertikálnych konštrukcií.  
Jeho vysoká permeabilita pre vodné pary umožňuje stavebným konštrukciám ,,dýchať“, a teda je vhodný aj na ochranu stien budov.  

RESICON AQUA PROTECT  
SYSTEM 
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 Strechy, terasy, balkóny, plošiny 
 Steny, múry, bariéry, ploty, fasády 
 Sokle, schody, podstavce, konzoly 
 Šikmé a vertikálne povrchy, 

detailné práce a lokálne aplikácie 
 Komíny, atiky, strešné detaily 
 Ochrana tepelnoizolačnej vrstvy 

na báze PU peny 

VÝHODY  

POUŽITIE 
 1. Stály pevný podklad 

2. (Optimálne) Sanácia povrchu 
3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  
5. (Optimálne) Vrchný ochranný 

náter (podľa RAL) 

Odporúča sa vodnobázový alifatický 
polyuretánový náter. 

 

 Výborná priľnavosť na rôzne typy 
povrchov (porézne, neporézne, ...) 

 Nevyžaduje základný náter 
 Vysoko tixotropný – nesteká 
 Jednoduchá aplikácia za studena  

(valček, štetec, stierka) 
 Elastomérna membrána podobná 

gume (Elongácia 200 %) – výborne 
prelína nerovnomerné podklady 

 Odolný proti širšej škále teplôt – 
zachovanie vlastností aj pri -20°C 

 Vysoko odolný proti škvrnám a špine 
 Protikorózna ochrana betónových 

povrchov (antikarbonizačné 
vlastnosti) 

 Vysoká odolnosť proti UV žiareniu 
a poveternostným vplyvom 

 Pigmentovateľný produkt 
(nevyžaduje vrchný náter alebo inú 
ochranu) 

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



 

  

57 

RESICON WET WALL SYSTEM /  
Tenkovrstvový vodnobázový hydroizolačný systém 

POZNÁMKA :                                                    
Výsledkom použitia hydroizolačných 
systémov RESICON WET sa dosiahne 
nákladovo efektívna, vzhľadovo 
atraktívna, bezpečná ochrana 
povrchov, ktoré sú navyše nenáročné 
na čistenie a údržbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON WET WALL SYSTEM predstavuje jednoduchý tekutý vodnobázový systém  
hydroizolácie a ochrany na báze dvojzložkového alifatického polyuretánu, ktorý je vhodný 
aj ako hygienický náter na steny a podlahy s občasnou alebo trvalou prítomnosťou vlhkosti. 
 
Náter je možné kombinovať s tekutým hydroizolačným systémom bez obsahu rozpúšťadiel, kedy sa docieli vysoko  
výkonná a najmä ekologicky bezpečná hydroizolačná ochrana. Ako samostatný náter však predstavuje nákladovo efektívne riešenie 
hydroizolačnej a hygienickej ochrany rôznych typov povrchov, ako napr. drevo, murivo, betón, kov, dlaždice, PVC). 

RESICON WET WALL SYSTEM 
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 Strechy, terasy, balkóny, nádvoria 
 Kúpeľne, sprchy, sauny, šatne 
 Chodby, dvere, stropy 
 Steny, múry, bariéry, ploty, fasády 
 Sokle, schody, podstavce, konzoly 
 Svetlíky, atiky, strešné detaily 

VÝHODY  

POUŽITIE 
 

1. Stály, pevný, súdržný podklad 
2. (Optimálne) Sanácia povrchu 
3. Základný náter (Optimálne) 
4. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER 

(Transparentný / Pigmentovaný 
podľa RAL) 

Iné možnosti finálnej povrchovej 
úpravy: farebným pieskom, čipsami 

 Tvrdá a súčasne elastická (100 %) 
bezšvová, súvislá membrána 

 Nevyžaduje základný náter                           
pri vhodnom podklade 

 Jednoduchá aplikácia za studena  
(valček, štetec) 

 Permeabilná pre vodné pary 
 Farebne a UV stabilná (nežltne) 
 Vysoko odolná proti vode, 

poveternostným vplyvom,UV žiareniu 
 Výborná odolnosť proti oteru, 

opotrebovaniu a starnutiu 
 Rýchlo vytvrdzujúci materiál  
 Pigmentovateľný produkt (RAL) 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová 

technológia – ekologické a nezávadná 



 

  

58 

Bližšie informácie na www.resicon.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Údržba povrchov začína prakticky ihneď po ukončení aplikačných prác a vyžaduje si  
priebežnú kontrolu počas celého roka, minimálne však aspoň raz za rok.  

ÚDRŽBA A OPRAVA 
 

 

ÚDRŽBA POVRCHOV  

Na povrchoch (strechách) ošetrených                   
na báze tekutých hydroizolačných 
membrán by sa mali vykonať podľa druhu 
použitia povrchu nasledovne : 

 Odstránenie lístia 
 Odstránenie trávnatých porastov, 

rastlín, machov, akejkoľvek vegetácie, 
hrubých nečistôt 

 Systém odvodnenia zrážkovej vody 
udržujte v dobrom funkčnom stave 

 Uistite sa, že odkvapy a zvody sú 
v dobrom stave a košíky či rošty na 
zachytávanie lístia sú čisté, aby sa 
predišlo problémom s odtokom vody 

 Pravidelne kontrolujte stav priľahlých 
konštrukcií (podporné múry, steny, 
oplechovanie, atiky, lemy, spoje ...) 

 Kontrola možných škôd spôsobených 
nesprávnym používaním / 
prevádzkovaním povrchu 

V prípade, že je dôležitý estetický vzhľad 
povrchu, je potrebné strechu pravidelne 
čistiť vodou (môže sa pridať aj slabý 
detergent).  

V prípade, že sú povrchy, resp. vrchné 
dekoratívne úpravy opotrebované 
v dôsledku prevádzkovania, premávky, 
počasia, UV žiarenia, korózie, a pod. (napr. 
vrchné nátery alebo dekoratívne úpravy 
pieskom či čipsami) je možné, že ich bude 
treba znovu naniesť.  

OPRAVA POVRCHOV  

Všetky opravy sa musia vykonávať                    
na suchých a čistých povrchov. Všetky 
roztrhnuté, odtrhnuté alebo inak oddelené 
časti povrchu musia byť úplne odstránené.  

 

Ak je poškodenie ochrannej vrstvy 
povrchové, povrch sa musí ošetriť 
mechanickým brúsením použitím 
vhodného brúsneho kotúča. Následne sa 
očistí rozpúšťadlom Rayston Solvent 
a nakoniec sa nanesie tenká adhézna 
vrstva PU Primer (0,1 – 0,15 kg/m2).                    
Na poškodenú plochu aplikujeme znovu 
tekutú hydroizolačnú membránu podľa 
predošlej špecifikácie. 

 

POVRCHOVÉ POŠKODENIE 

ROZSIAHLE POŠKODENIE 

Ak je poškodenie membrány značné 
a evidentné, je dôležité nájsť príčinu 
a navrhnúť riešenie. Povrch musí byť 
obrúsený a oddelené časti odstránené. 
Následne možno aplikovať znovu tekutú 
hydroizolačnú membránu.  

 
POŠKODENIE ZASAHUJÚCE VIAC 
AKO 5% CELEJ PLOCHY 

Ak je degradovaných viac ako 5 % 
membrány, odporúča sa celú membránu 
odstrániť. Ak je postihnutých menej ako 5% 
povrchu membrány, je potrebné odstrániť 
len poškodené miesta.  
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PLOCHÉ STRECHY 

STRECHY SO ŠTRKOVÝM NÁSYPOM 

REFLEKTÍVNE STRECHY  COOL ROOF 

ZELENÉ STRECHY GREEN ROOF 

RENOVÁCIE STRIECH S BITÚMENOVÝM / ASFALTOVÝM POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S METALICKÝM A PVC POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S POVRCHOM Z VLÁKNITÉHO CEMENTU / AZBESTU 

TERASY, LODŽIE, BALKÓNY, EXTERIÉROVÉ TERASY, ZÁHRADNÉ SEDENIA 

KÚPEĽNE, KUCHYNE, TECHNICKÉ A SERVISNÉ MIESTNOSTI 

BAZÉNY, KÚPALISKÁ, AQUAPARKY 

JAZIERKA, RYBNÍKY, FONTÁNY, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

VODOVODY, CISTERNY, NÁDRŽE NA PITNÚ VODU 

RIGOLY, KANÁLY, TUNELY, ŽĽABY, ODTOKY 

PRIEMYSELNÉ NÁDRŽE, JÍMKY, NÁDRŽE, SKLÁDKY, ČOV 

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

PARKOVISKÁ, GARÁŽE, STANICE, NÁSTUPIŠTIA 

MOSTY, MOSTOVKY, VOZOVKY 

ŠTADIÓNY, TRIBÚNY, SCHODISKÁ 

PRÍJAZDOVÉ CESTY, NÁJAZDY, RAMPY, MANIPULAČNÉ PLOCHY 

CHODNÍKY, PROMENÁDY, CYKLISTICKÉ TRATE 

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

DETSKÉ CENTRÁ, ŠKÔLKY 

POTRAVINÁRSKE PODNIKY, VINÁRSTVA, STRAVOVACIE ZARIADENIA, REŠTAURÁCIE 

SKLADY, DIELNE, PREVÁDZKOVÉ A VÝROBNÉ PRIESTORY 

NEMOCNICE, LEKÁRNE, LABORATÓRIÁ 

REPREZENTATÍVNE A VÝSTAVNÉ PLOCHY, PREDAJNE 

OBYTNÉ MIESTNOSTI (BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY) 

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

RECEPCIE, VESTIBULY, VSTUPY, MÚZEÁ & GALÉRIE 

PARKY, REKREAČNÉ A ODDYCHOVÉ ZÓNY, ZÁHRADY 

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

Drenážne vpuste     
a žľaby 

Kúpeľne, kuchyne 
(vlhké miestnosti) 

Zelené strechy (vegetačné), 
strešné záhrady 

Svetlíky 
a strešné okná 

Ploché i šikmé 
strechy 

COOL ROOF 
(energetické 

strechy) 

Vrchné ochranné nátery 
(rôzne RAL) 

Opravy starých 
a nefunkčných 
hydroizolácii 

Spoje                     
okolo komína 

Odtoky 
a odkvapové 

systémy   

Strešné 
terasy Garáže 

Základy domu 
a základová 

doska 

Pivnice 
a podzemné 

stavby 

Balkóny a lodžie 

Armatúry 
a oporné 

konštrukcie 

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

00421 907 155 554 

resicon@resicon.sk 

www.resicon.sk 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 
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