
 
  

RESICON DECK SYSTEM 
Rýchla a vysokovýkonná hydroizolácia vozoviek, mostov 
a mostných konštrukcií bez spojov a škár, s použitím tekutej 
membrány na báze polyurei 
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RIEŠENIA RESICON  

Spoločnosť Resicon predstavuje vysoko účinné systémové riešenia hydroizolačnej ochrany mostov, mostoviek a vozoviek 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. 

TRADIČNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY VS. TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA APLIKOVANÁ ZA HORÚCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

Betónové mostovky sú ľahko ovplyvniteľné únikom vody z vozovky, čo samozrejme spôsobuje poškodenie konštrukcie stavby mostu : korózia, 
pukliny a trhliny v betóne, čo nakoniec vedie k rozpadu materiálu. Aby sa týmto problémom predišlo, je nutné mostovky kvalitne hydroizolovať 
vysokovýkonným a dlhotrvajúcim systémom.  
 
Tradičné hydroizolačné systémy založené na pevných membránach sa aplikujú pomaly, sú náročné na aplikáciu, prácne a nezaručujú strednú 
alebo dlhodobú vodotesnosť. Tieto systémy vždy zlyhávajú, nakoľko sa voda skôr či neskôr dostane cez spoje a/alebo škáry a proces končí 
popraskaní materiálu (podkladu / povrchu).  
 
Hydroizolačné membrány aplikované v tekutej forme umožňujú prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu či povrchu 
(horizontálne, šikmé i vertikálne plochy, či ťažko dostupné miesta) a ponúkajú slobodu pri navrhovaní objektov. Sú založené na báze tekutých 
živíc (polyurea, polyuretán), ktoré po aplikácii vytvárajú jednoliatu, súvislú, bezšvovú, kompaktnú, pevnú a zároveň elastickú membránu. 
Samotný hydroizolačný efekt a najväčší rozdiel, v porovnaní s tradičnými systémami, spočíva v úplnom a spoľahlivom priľnutí jednotlivých 
hydroizolačných vrstiev k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom (t.j. vzniká priamo na danom povrchu), čím sa zabraňuje prieniku vody                
do systému ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami systému.  
 
Poskytuje ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko je schopná preklenúť trhliny a praskliny v podklade alebo 
preventívne chráni povrchy pred ich vznikom v budúcnosti. Navyše je celý hydroizolačný systém schopný odolávať stavebným pohybom 
a únave konštrukčných materiálov. 
 
JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV 

Tieto technológie umožňujú aplikáciu hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom čase (niekoľkých hodín). Spomenuté hydroizolačné 
membrány sa aplikujú pomocou špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek, čo umožňuje rýchle                          
až extrémne rýchle vytvrdzovanie aplikovaných materiálov (niekoľko sekúnd až minút), navyše s vysokou produktivitou práce (denne                              
až 800 m2 s jediným strojom !).  
 
Skracujú sa tak pracovné postupy, minimalizujú časové prestoje a umožňujú 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 ! 
 

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

 Vynikajúca priľnavosť na betónové, cementové, bitúmenové, tehlové povrchy, potery, PVC, dlaždice, kameň, kov, geotextíliu, sklovlákno ... 
 Súvislý, jednoliaty povrch bez spojov a prelepov  
 Pružná a zároveň pevná membrána so schopnosťou preklenúť trhliny v betóne 
 Vysoká elasticita a pevnosť ( 400 %, resp. 14 MPa) 
 Prispôsobujúca sa akémukoľvek tvaru a povahe povrchu (horizontálne, šikmé, vertikálne, ťažko dostupné miesta) 
 Odolnosť proti stavebným pohybom a praskaniu, únave konštrukčných materiálov 
 Vysoká chemická a mechanická odolnosť  
 Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu a trvalému kontaktu či ponoru vo vode  
 Dlhodobá a úplná vodotesnosť systému ! 
 Aplikácia bez mechanického kotvenia, tavenia, dodatočných úprav a zbytočných zásahov do finálneho povrchu 
 Rýchla a jednoduchá aplikácia (najmä v porovnaní s tradičnými systémami na báze PVC a bitúmenových povrchov) 
 Kvalita prevedenia práce vďaka automatizovanej aplikácii pomocou striekacieho zariadenia s ohrevom 
 Rýchlo až extrémne rýchlo vytvrdzujúce materiály (4 – 8 sekúnd od aplikácie) 
 Rýchle uvedenie povrchu do prevádzky (pochôdzna cca po 1 hodine od aplikácie, úplné vytvrdnutie do 2 dní) 
 Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnym prestojom počas aplikácie 
 Ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie 
 V kombinácii s geotextíliou zlepšujú svoje mechanické vlastnosti (zvýšenie odolnosti proti statickému vtlačeniu, bezšvové zvary a spoje, 

pochôdznosť a iné zaťaženie) 
 Pigmentovateľné produkty – šedá RAL 7011, béžová RAL 1001, tehlová. Ostatné na vyžiadanie 
 Systém možno ukončiť vrchným ochranným náterom (zaručenie ochrany proti UV žiareniu, stabilita farebného odtieňa, zvýšenie 

mechanických vlastností systému, esteticky príťažlivý vzhľad – variabilné farebné prevedenie v škále RAL) 
 Hydroizolácia plochých, šikmých i vertikálnych povrchov, alebo plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo vonkajších povrchov 
 Hydroizolácia a ochrana palúb, plošín, mostoviek, mostov, vozoviek, základov budov, skládok, sekundárnych bezpečnostných obalov, ... 
 Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, kanálov, tunelov, vodných stavieb a konštrukcií 
 Hydroizolácia a ochrana spevnených a pochôdznych plôch 

 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených 
pre mostovky, mosty, vozovky !!!

 
 

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU 

Vlastnosti a použiteľnosť tohto systému sú zakotvené v certifikáte ETA (Európske Technické Osvedčenie)                   
pod číslom 16/0149 zo dňa 09/09/2016, a to podľa normy ETAG 033. Systém je navrhnutý a určený                     
pre Tekutú hydroizoláciu mostoviek (CE značka). Certifikácia je platná pre v rámci celého Európskeho 
spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA).  

Za účelom získania tohto certifikátu bol produkt IMPERMAX POLYUREA H FLEX vystavený náročným 
skúškam na mechanickú odolnosť v extrémnych podmienkach, napr. priľnavosť, schopnosť preklenutia trhlín 
pred a po procese starnutia, odolnosť proti perforácii, teplotným vplyvom, vodotesnosť a nepriepustnosť, 
a pod. 

Taktiež boli vykonané náročné testy pre stanovenie odolnosti proti chemickým látkam, alkalickým roztokom, 
penetrácii chloridových iónov a samozrejme proti kontinuálnemu kontaktu so zložkami asfaltu.  

Certifikát garantuje schopnosť systému vynikajúco odolávať prevádzkovým teplotám v rozsahu -40°C                        
až +60°C, a to po dobu minimálne 25 rokov. Takto vytvorená membrána môže byť ďalej potiahnutá 
betónom, liatym asfaltom s teplotou až do +220°C alebo hrubou bitúmenovou zmesou s teplotou                                 
až do +160°C.  

IMPERMAX POLYUREA H FLEX má tiež certifikát požiarnej odolnosti podľa nemeckej normy DIN 4102-1  

"Horľavosť subjektu priamym pôsobením ohňa“, s klasifikáciou triedy B2.  
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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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.resicon.sk/
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NASLEDUJÚCA GRAFIKA ZNÁZORŇUJE RÔZNE FÁZY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky produkty popísané v tomto systéme 
majú Európske označenie kvality  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DETAILY A LOKÁLNE APLIKÁCIE 

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

Tixotropné a semitixotropné materiály sú využiteľné pri najrôznejších aplikáciách hydroizolácie tvaroviek, lemov, obrubníkov, soklov, 
prechodov, armatúr, podpier, schodov, nádrží, kanálov, rigolov, odtokov, žľabov, dilatačných spojov, stien, múrov, bariér a podobne ako 
z hľadiska lokálnych opráv a renovácií starých alebo nedokonalých hydroizolačných systémov, tak aj z hľadiska chýbajúcej ochrany alebo 
zvýšenia hydroizolačného efektu. 

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

 

HLAVNÉ VÝHODY IMPERMAX TIXO 

 

 V súčasnosti nahrádza tradičnú hydroizolačnú ochranu na báze bitúmenu 

 Jednozložkový náter – rozpúšťadlový 

 Vynikajúca priľnavosť a naviazanie na podklad – absolútna vodotesnosť 

 Vysoko elastická membrána schopná odolávať stavebným  

pohybom (Elongácia 421 %) 

 Jednoduchá aplikácia studeným spôsobom – valček, štetec, špachtľa  

 Nevyžaduje vystuženie (len kritické miesta a prestupy) 

 Vysoko tixotropný materiál – nesteká 

 Ochrana proti poveternostným vplyvom 

 Neemulgovateľný s vodou 

 Odoláva stálemu kontaktu s vodou 

 

RESICON DETAILS 

Hydroizolácia detailov a ukončovacie práce  
1. Stály pevný podklad 

2. Základný náter 

(Vystuženie sa zväčša nevyžaduje) 

3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

(10 až 25 rokov) 

4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

(Transparentný alebo pigmentovaný) 

http://www.resicon.sk/
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RESICON AQUA PROTECT SYSTEM  

Tekutý hydroizolačný ochranný systém na báze jednozložkového polyuretánového 
náteru, ktorý schne a vytvrdzuje vyparovaním vody, nakoľko je zložený z vysokého 
podielu živice a malého podielu vody a minerálnych plnív. 

SYSTÉM RESICON AQUA PROTECT vytvára po aplikácii elastomérnu membránu 
podobnú gume s matným leskom. Vďaka svojej vysokej tixotropii (náter nesteká)                 
je vhodný na ochranu vertikálnych konštrukcií a vďaka vysokej permeabilite pre vodné 
pary umožňuje stavebným konštrukciám ,,dýchať“, a teda je ideálny aj na ochranu 
stien budov ako fasádna úprava.  

V dôsledku svojej chemicko-fyzikálnej povahy (vodnobázový) sa nemôže výkonnostne 
rovnať iným polyuretánovým materiálom (na báze rozpúšťadiel alebo dvojzložkovým 
bezrozpúšťadlovým). Avšak na rozdiel od akrylových materiálov dosahuje výrazne 
vyššie parametre a výkon (mechanické vlastnosti a odolnosť proti vode).  

 
HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON AQUA PROTECT  

 Jednozložkový vodnobázový polyuretánový náter 
 Po aplikácii vytvára elastomérnu membránu podobnú gume (Elongácia 200 %)    
 Jednoduchá aplikácia studeným spôsobom – valček, štetec, striekanie 
 Nevyžaduje základný náter – len iniciačnú vrstvu 
 Aplikácia v dvoch vrstvách s finálnou hrúbkou minimálne 2 mm 
 Vysoko tixotropný – nesteká ani na vertikálnom povrchu 
 V prípade výskytu vlhkého povrchu (ak nie je trvalo vlhký / mokrý) nie je aplikácia 

systému ovplyvnená 
 Vysoká odolnosť proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom, škvrnám a špine 
 Rýchle vytvrdzovanie materiálu (cca 8 hodín) 
 Protikorózna ochrana betónových povrchov (antikarbonizačné vlastnosti) 
 Pigmentovateľný produkt – nevyžaduje vrchný náter alebo inú ochranu 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia – ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 

Hydroizolácia vodnobázovým polyuretánom 
aplikovaným za studena  
1. Stály pevný podklad 

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

3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

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

Tekutý hydroizolačný systém na báze jednozložkového, vodnobázového akrylového 
náteru. Po aplikácii vzniká polymerizáciou elastomérna membrána podobná gume 
(termoplastický materiál vytvrdzujúci vyparovaním vody). Vytvára súvislú a elastickú 
hydroizolačnú membránu bez spojov, avšak so slabšími vlastnosťami ako polyuretánové 
materiály či polyurea. Tým, že nemá vysokú odolnosť pri trvalom styku s vodou (najmä 
stojatou), je využiteľný pri šikmých alebo vertikálnych povrchoch.  

Pre zvýšenie hydroizolačných a mechanických vlastností sa odporúča náter vystužiť 
geotextílnou tkaninou. Rovnako tak sa môže membrána ochrániť, zlepšiť svoje 
vlastnosti a zvýšiť výkon hydroizolácie použitím vrchného náteru (vodnobázový) 
aplikovaného v tenkej vrstve  

 
HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING  

 Jednozložkový vodnobázový akrylický náter – Akrylová guma 
 Výborná priľnavosť na rôzne povrchy (aj na vlhké / mokré)   
 Trvalo elastická – pružná a zároveň pevná membrána (Elongácia 180 %) 

 Jednoduchá aplikácia studeným spôsobom – valček, štetec 
 Nevyžaduje základný náter – len iniciačnú vrstvu 
 Aplikácia v dvoch vrstvách s finálnou hrúbkou minimálne 2 mm 
 Tixotropný – nesteká ani na vertikálnom povrchu 
 Dobrá chemická odolnosť a ochrana proti poveternostným vplyvom  

 Odolný proti mrazu – termoplast  

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

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

 Pigmentovateľný produkt – nevyžaduje vrchný náter alebo inú ochranu 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia – ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING 
SYSTEM 

Hydroizolácia vodnobázovým akrylovým náterom                  
aplikovaným za studena  
1. Stály pevný podklad 

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

3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (podľa RAL) 
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MOSTOVKY A VOZOVKY 

RESICON DECK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON DECK SYSTEM 
(HYDROIZOLÁCIA MOSTOVIEK A VOZOVIEK – CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém na báze bezrozpúšťadlovej                      

polyurei ako podkladu pre vrstvu liateho asfaltu 
 Elastická súvislá membrána s odolnosťou proti stavebným pohybom 

a praskaniu s min. 25 ročnou životnosťou (ETA certifikát) 
 Ochrana proti karbonizácii betónu, chemickým a mechanickým   

vplyvom, zložkám asfaltu, teplotným rozdielom, atď. 
 Rýchla aplikácia a extrémne rýchle vytvrdzovanie systému 
 
Kategória: Hydroizolácia horúcim striekaním  
Typ produktu: 2 Zložková Polyurea (Hybridná) 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, drevo 
Hrúbka systému: min 3,2 – 3,5 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný náter + adhézna vrstva  
  (Posyp s kremičitým pieskom 0,3 – 0,8 mm) 
Ukončenie : Hrubá obrusná vrstva / Asfaltový koberec  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, pravidelný,  

čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU          SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Po vytvrdnutí základného náteru s kremičitým pieskom sa odporúča povrch jemne obrúsiť a očistiť rozpúšťadlom Rayston Solvent.                                    
Následne naniesť veľmi tenkú vrstvu náteru PU PRIMER (0,1 kg/m2) zvyšujúceho priľnavosť kvôli prekrývaniu vrstiev systému 

2 Po úplnom vytvrdnutí hydroizolačného systému s vrchným ochranným náterom je možné naniesť na povrch vrstvu hrubej bitúmenovej zmesi                      
pri teplote až do + 160 °C / liaty mastixový asfalt pri teplote minimálne + 160 °C až + 220 °C. Prekrytie asfaltovou vrstvou zvyšuje hydroizolačný výkon 
celého systému.  

 Na povrch hydroizolačného systému možno naniesť aj neasfaltovú vrstvu, resp. môže povrch ostať bez dodatočnej povrchovej úpravy alebo potiahnutý 
vrchným ochranným náterom (škála RAL) zvyšujúcim mechanickú odolnosť systému a poskytujúcim UV ochranu a farebnú stabilitu. 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
EPOXY 100 PRIMER 1 
Suchý porézny povrch 
 
 
Kremičitý piesok 
(0,3 – 0,8 mm) 

Štetec, valček Prvá vrstva zriedená rozpúšťadlom (10-15 %) 
(striekaním)  
 Druhá vrstva (čistá) 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy základného náteru.                                 
Prebytočný piesok po vytvrdnutí vrstvy odstrániť pozametaním /povysávaním. 

0,25 kg/m2 
 

0,25 kg/m2 
 

0,5 – 0,7 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 
POLYUREA H FLEX 
(25 ROKOV) 
 
 
 
 

Horúce striekanie V jedinej vrstve dvojkomponentným 
striekacím zariadením s ohrevom zložiek 

 

 

min. 2 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(proti negat.hydrost. 
tlaku) 

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

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

POROSITY SEALER FLEX 
Flexibilný zapečaťujúci 
náter 2  
 
+ Kremičitý piesok 
(0,3 – 0,8 mm) 

Štetec, valček V jednej (optimálne v dvoch) vrstvách 
(striekanie)    
  
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy náteru.  
Prebytočný piesok po vytvrdnutí vrstvy odstrániť pozametaním / povysávaním. 
 

2 x 0,25 kg/m2 

 
 
 

0,5 kg/m2 

(OPTIMÁLNE) 
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MOSTOVKY A VOZOVKY 

RESICON DECK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 
(HYDROIZOLÁCIA VERTIKÁLNYCH POVRCHOV VODNOBÁZOVÝM POLYURETÁNOM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Tekutá hydroizolačná elastomérna membrána podobná gume 

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

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

(nevyžaduje vrchný náter), pigmentovaný 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia 
 Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, 

bariéry, ploty, sokle, atiky, podpery, armatúry a pod. 
 Šikmé a vertikálne povrchy, detailné práce a lokálne aplikácie 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 zložkový Polyuretán (vodnobázový) 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, drevo, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 1,6 – 3,2 mm  
Finálna úprava: Bez úpravy / Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Matná 
Finálna farba : Základné – Biela, červená, tehlová, tmavo šedá. Ostatné vzorkovník RAL  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

vyrovnaný, čistý, suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

2 Odporúča sa aplikácia viacerých vrstiev v dôsledku zabezpečenia optimálnej hrúbky membrány (niekoľko krát po sebe) !                                                            

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

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

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

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

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX AQUA 
 
 
 
 

Valček, štetec Minimálne v 2 vrstvách 2 
 

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

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(Negat.hydrost.tlak) 

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

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

IMPERTRANS / ECO / 
IMPERTOP FAST 2K / SF 
 
 
 

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

0,3 – 0,4 kg/m2 

 
 
 

 

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

(v prípade potreby geotextílna / 
sklovláknitá výstuž) 

4. Vrchný ochranný náter (RAL) 

1 
2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(PIGMENTOVANÝ) 4 
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MOSTOVKY A VOZOVKY 

RESICON DECK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM  
(HYDROIZOLÁCIA VODNOBÁZOVOU AKRYLOVOU GUMOU) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Tekutá hydroizolačná elastomérna membrána podobná                      

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

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

bariéry, ploty, sokle, atiky, podpery, armatúry a pod. 
 Šikmé a vertikálne povrchy, detailné práce a lokálne aplikácie 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 zložková Akryl-gumová disperzia (vodnobázový) 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, drevo, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 1,6 – 3,2 mm  
Finálna úprava: Bez úpravy / Vrchný ochranný pigmentovaný náter /  Matná 
Finálna farba : Základné – Biela, červená, tehlová, tmavo šedá. Ostatné vzorkovník RAL  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

vyrovnaný, čistý, suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

2 Odporúča sa aplikácia viacerých vrstiev v dôsledku zabezpečenia optimálnej hrúbky membrány (niekoľko krát po sebe) !                                                              

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

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

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

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

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

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

ACRIMPER 
 
 
 
 

Valček, štetec Minimálne v 2 vrstvách 2 
 

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

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(Negat.hydrost.tlak) 

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

 

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

IMPERTRANS / ECO 
IMPERTOP FAST 2K / SF 
 
 

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

0,3 – 0,4 kg/m2 

 
 
 

 

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

(v prípade potreby geotextílna / 
sklovláknitá výstuž) 

4. Vrchný ochranný náter (RAL) 

1 
2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(PIGMENTOVANÝ) 4 
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MOSTOVKY A VOZOVKY 

RESICON DECK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

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

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Hrubovrstvový tekutý hydroizolačný systém na báze                       

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

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

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

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

čistý, suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX TIXO 
 
 
 

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

min. 2 kg/m2 
 

1 rolka / 30 – 100 m2 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(proti negat.hydrost. 
tlaku) 

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

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

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

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

  1 vrstva (transparentný) 
 
 Horizontálny povrch: 1 vrstva (pigmentovaný) 
 
   1 vrstva (transparentný) 4 

2 x 0,15 kg/m2 

 
1 x 0,20 kg/m2 

 

1 x 0,25 kg/m2 

 
1 x 0,25 kg/m2 

 

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

2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

1 
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PORTFÓLIO 

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

 
 

 
PLOCHÉ STRECHY 

STRECHY SO ŠTRKOVÝM NÁSYPOM 

REFLEKTÍVNE STRECHY  COOL ROOF 

ZELENÉ STRECHY GREEN ROOF 

RENOVÁCIE STRIECH S BITÚMENOVÝM / ASFALTOVÝM POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S METALICKÝM A PVC POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S POVRCHOM Z VLÁKNITÉHO CEMENTU / AZBESTU 

TERASY, LODŽIE, BALKÓNY, EXTERIÉROVÉ TERASY, ZÁHRADNÉ SEDENIA 

KÚPEĽNE, KUCHYNE, TECHNICKÉ A SERVISNÉ MIESTNOSTI 

BAZÉNY, KÚPALISKÁ, AQUAPARKY 

JAZIERKA, RYBNÍKY, FONTÁNY, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

VODOVODY, CISTERNY, NÁDRŽE NA PITNÚ VODU 

RIGOLY, KANÁLY, TUNELY, ŽĽABY, ODTOKY 

PRIEMYSELNÉ NÁDRŽE, JÍMKY, NÁDRŽE, SKLÁDKY, ČOV 

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

PARKOVISKÁ, GARÁŽE, STANICE, NÁSTUPIŠTIA 

MOSTY, MOSTOVKY, VOZOVKY 

ŠTADIÓNY, TRIBÚNY, SCHODISKÁ 

PRÍJAZDOVÉ CESTY, NÁJAZDY, RAMPY, MANIPULAČNÉ PLOCHY 

CHODNÍKY, PROMENÁDY, CYKLISTICKÉ TRATE 

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

DETSKÉ CENTRÁ, ŠKÔLKY 

POTRAVINÁRSKE PODNIKY, VINÁRSTVA, STRAVOVACIE ZARIADENIA, REŠTAURÁCIE 

SKLADY, DIELNE, PREVÁDZKOVÉ A VÝROBNÉ PRIESTORY 

NEMOCNICE, LEKÁRNE, LABORATÓRIÁ 

REPREZENTATÍVNE A VÝSTAVNÉ PLOCHY, PREDAJNE 

OBYTNÉ MIESTNOSTI (BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY) 

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

RECEPCIE, VESTIBULY, VSTUPY, MÚZEÁ & GALÉRIE 

PARKY, REKREAČNÉ A ODDYCHOVÉ ZÓNY, ZÁHRADY 

LIATE, DEKORATÍVNE, PROTIŠMYKOVÉ, KOMFORTNÉ (EPDM), ANTISTATICKÉ, PROTINÁRAZOVÉ A 
PROTIHLUKOVÉ PODLAHY NA BÁZE GUMY, KAMENNÉ KOBERCE 
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PORTFÓLIO 

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

 
 

Atiky  
a okraje striech 

Drenážne vpuste     
a žľaby 

Kúpeľne, kuchyne 
(vlhké miestnosti) 

Zelené strechy (vegetačné), 
strešné záhrady 

Svetlíky 
a strešné okná 

Ploché i šikmé 
strechy 

COOL ROOF 
(energetické 

strechy) 

Vrchné ochranné nátery 
(rôzne RAL) 

Opravy starých 
a nefunkčných 
hydroizolácii 

Spoje                     
okolo komína 

Odtoky 
a odkvapové 

systémy   

Strešné 
terasy Garáže 

Základy domu 
a základová 

doska 

Pivnice 
a podzemné 

stavby 

Balkóny a lodžie 

Armatúry 
a oporné 

konštrukcie 

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

00421 907 155 554 

resicon@resicon.sk 

www.resicon.sk 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 

mailto:resicon@resicon.sk
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