
Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - EXTERIÉR

, bez možnosti další slevypevná cenaP

346,80 Kč/ks

Tekutá lepenka 2K hydroizolace
barva šedá / balení 7 kg

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - KOUPELNA

x Kvalitní povrch

x Ekologická bez organických látek

x Spotřeba 1,5 kg/m  při dvou nátěrech
2

Jde o dvousložkový, trvale pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad

s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu. Tekutá lepenka je vhodná pro izolaci objektů

s nízkým radonovým indexem.
Použití:

Tekutá lepenka je určena pro hydroizolace zděných,

betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených

betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdicí materiály

z pálených cihel, desky CETRIS a sádrokartonové

konstrukce. Dále je vhodná pod dlažby balkónů,

teras a lodžií, pod obklady a dlažbu v koupelnách.

TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLACE

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří

vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k prová-

dění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny,

terasy, lodžie, mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod. Aplikuje

se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových

i pálených cihel a pórobetonů. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Pro zvýšení účinnosti se vkládají

do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody.

Charakteristika:

x Interiér i exteriér

x Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem

x Zabraňuje pronikání vlhka a vody

x Snadná a rychlá aplikace

, bez možnosti další slevypevná cenaP

x Kvalitní povrch

x Ekologická bez organických látek

x Spotřeba 1-1,5 kg/m  při dvou nátěrech
2

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

Tekutá lepenka a její výhody:

x Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, na

vodorovné i svislé plochy, vhodná pro nadzemní

i podzemní aplikace, novostavby i rekonstrukce

x Vysoce flexibilní / prvotřídní vodotěsnost

x Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti

povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná

x Odolná chlorované vodě / Interiér a exteriér

x Odolná tlakové vodě / Vyhovuje normě EN14891

x Spotřeba 1,5 kg/m  při 2 nátěrech
2

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří

vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění

hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy,

toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech společného stravování

apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze

silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Desky cementovláknité, sádrokartonové, překližkové a OSB desky.

Podlahy betonové, cementové a anhydritové.

Charakteristika:

x Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem

x Zabraňuje pronikání vlhka a vody

x Snadná a rychlá aplikace

194,65 Kč/ks

Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR
barva modrá / balení 2,5 kg

Na poslední chvíli - SORTIMENT PRO STAVBUNa poslední chvíli - SORTIMENT PRO STAVBU

, bez možnosti další slevypevná cenaP

Jednosložková hydroizolace KOUPELNA
barva medově hnědá / balení 2,5 kg

187,- Kč/ks

310

CZ


