PRODUKTOVÉ
LISTY
Jak Vám zjednodušit orientaci v
našich produktech a technologiích a
dostat maximum základních
informací do jednoho dokumentu?
Přesně s touto myšlenkou vznikly tyto
produktové listy jednotlivých
technologií - ať se Vám líbí!

KDY SE VÁM MOHOU HODIT?
ve chvíli, kdy potřebujete RYCHLE
ZJISTIT ZÁKLADNÍ
INFORMACE, jako např. základní
použití, způsob aplikace, balení,
spotřeba, cena, reference,...
když NEMÁTE PO RUCE
PODROBNÉ DOKUMENTY jako
jsou technické listy, katalog produktů,
přehled referencí atd.

DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI!
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ENERGETICKÁ SANACE VLHKÉHO ZDIVA – sanační tepelně-izolační omítky
Lehčené sanační omítky, které mají díky speciálnímu plnivu nejen funkci sanační, ale i tepelně-izolační.
Základní charakteristika a použití
Nanosan – hydrofobní, vápenná omítka, vysoké tepelně-izolační účinky, splňuje požadavky WTA; použití: vnitřní i vnější, složité
případy sanací pod úrovní terénu s vysokým rizikem kondenzační vlhkosti, zateplení historických fasád (zdobné prvky,…)
Baurex-AQUA – hydrofilní, tepelně-izolační účinky, pórovitost 60-74%; použití: vnitřní i vnější, velmi vlhké a solemi poškozené
zdivo (nemusí před aplikací vyschnout) – např. po povodních
Baurex-SAN – hydrofilní, tepelně-izolační účinky, pórovitost >40%; použití: vnitřní i vnější, vlhké a solemi poškozené zdivo (cca do
10% míry vlhkosti) – nutné odstranit příčinu vlhkosti
Baurex SMS NEW – hydrofilní, cementová omítka, tepelně-izolační účinky, používá se v kombinaci s přísadou Baurex-N; použití:
ochrana proti zemní vlhkosti a korozi (beton, zdivo, omítka, dřevo, kov), menší opravy na lepenkových střechách
Nanotherm MONO – hydrofilní, vápenná omítka, tepelně-izolační a vysoušecí účinky; použití: vnitřní i vnější zateplení (kde není
možné kontaktní zateplení), napojení na jiné omítky z této řady → zachování efektu tepelné izolace + cenová optimalizace
Nanotherm DUO – dvousložková (suchá směs + vápenná kaše), hydrofilní, vápenná omítka, zlepšuje sanační i tepelně-izolační
vlastnosti; použití: zejména pro vnitřní prostředí, pro profesionální aplikační firmy (míchá se na stavbě)
UNISAN špric – špric s tepelně-izolačními vlastnostmi, zvyšuje přilnavost omítek ke všem zdícím materiálům (cihelné, betonové,
kamenné, smíšené zdivo); použití: úprava podkladu pod všechny typy lehčených tepelně - izolačních omítek
Aplikace
Nanosan, Baurex-AQUA, Baurex-SAN, Nanotherm MONO, UNISAN špric – suché směsi + voda, aplikace ruční či strojní
Baurex SMS NEW (suchá směs + voda + Baurex-N) a Nanotherm DUO (suchá směs + voda + vápenná kaše) - aplikace pouze ruční
Spotřeba
Spotřeba
2
2
2
2
Nanosan - 7kg/m /tl.2cm, Baurex-AQUA – 9kg/m /tl.2,5cm, Baurex-SAN – 25l/m /tl.2,5cm, Baurex SMS NEW – 8kg/m /tl.2,5cm,
2
2
2
Nanotherm MONO – 25l/m /tl.2,5cm, Nanotherm DUO – 20l+4kg/m /tl.2cm, UNISAN špric – 1,4kg/m (tl. 5mm, 70% pokrytí)
Balení
Pytle – Nanosan (7kg), Baurex-AQUA (20kg), Baurex-SAN (50l), Baurex SMS NEW (20kg), Nanotherm MONO (50l), UNISAN špric
(20kg); Pytel + kyblík – Nanotherm DUO (50l + 20kg)
Cena

Nanosan
Baurex-AQUA
Baurex-SAN
Baurex SMS NEW
Nanotherm MONO
Nanotherm DUO
UNISAN špric

443,- kč
567,- kč
353,- kč
657,- kč
313,- kč
1010,- kč
244,- kč

443,- kč
255,- kč
177,- kč
263,- kč
157,- kč
309,- kč
17,- kč

Ukázky aplikací sanačních tepelně-izolačních omítek

Ministerstvo obrany ČR (Pohořelec) Řešení spár (SLC Babylon, Liberec)

Vybrané reference
Vědeckotechnický park Babylon (SLC ) - Liberec
Havlova knihovna - Praha
Ministerstvo spravedlnosti ČR - Praha
Pivovar – Lomnice nad Popelkou
BD Staropramenná - Praha
ZUŠ v Jihlavě
Vila z poč. 20.st. – ul. Romaina Rollanda, Praha

Aplikace interiér (BD Lazebnická, Jihlava) Bosáže (RD Desná)
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SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY
Sanační omítka Baurex SMS a další doplňující produkty pro sanaci vlhkého zdiva
Základní charakteristika a použití
Jádrová omítka Baurex SMS – tradiční cementová sanační omítka, neobsahuje vápno, v kombinaci s přísadou Baurex-N patří mezi
nejefektivnější způsoby sanace vlhkého zdiva, doporučuje se kombinace s Hydrofobizérem a Rozdělovačem vody; použití: sanace
vlhkého zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí
Baurex-N – tekutá přísada do Baurex SMS a Baurex SMS NEW; použití: zajišťuje vysokou prodyšnost a přilnavost maltových směsí,
určen i pro výrobu sanační omítky na stavbě (s plaveným pískem bez jílových příměsí a portlandským cementem)
Vápenný štuk INTERIÉR – vápenné složení, dobrá přilnavost a porezita, vysoká vydatnost; použití: povrchová úprava stěn ve
vnitřním prostředí, štuková vrstva pro sanační omítky (Baurex SMS NEW, Baurex-SAN, Baurex-AQUA, Nanosan, Nanotherm…)
Hydrofobizér (koncentrát) – bezbarvá kapalina ředitelná vodou, dočasně zamezí přístupu solí a vlhkosti ze sanovaného podkladu;
použití: ochrana sanační omítky před solemi a vlhkostí po dobu jejího zrání - zamezí tak jejímu znehodnocení, vnitřní i vnější
prostředí NAD ÚROVNÍ terénu
Rozdělovač vody – suchá prášková směs ředitelná vodou, rozloží bodové zatížení tlakové vody (až do 2 atmosfér) na vzlínající
vlhkost; použití: ochrana sanační omítky před solemi a vlhkostí po dobu jejího zrání, vnitřní i vnější prostředí POD ÚROVNÍ terénu
(do cca 0,2m nad terénem)
Rychlovazný cement (Schnellzement) – šedý montážní rychletuhnoucí cement, doba tvrdnutí 5-10min, nepraská, odolá vysokým
teplotám; použití: náhrada sádry na vyspravení sanovaného podkladu, ve vnitřním i vnějším prostředí
Aplikace
Jádrová omítka Baurex SMS (suchá směs + voda + Baurex-N) a Vápenný štuk INTERIÉR (suchá směs + voda) - aplikace pouze ruční
Hydrofobizér a Rozdělovač vody – nástřikem či nátěrem na vyrovnaný povrch, Rychlovazný cement - ručně
Spotřeba
2
2
2
Jádrová omítka Baurex SMS - 38kg/m /tl.2,5cm, Baurex-N – 0,5l/10m /tl.2,5cm, Vápenný štuk INTERIÉR – 2,5kg/m /tl.2mm,
2
2
Hydrofobizér (koncentrát) – 1l/75m , Rozdělovač vody – 2-5kg/m
Balení
Pytle – Jádrová omítka Baurex SMS (30kg), Vápenný štuk INTERIÉR (35kg), Kyblík – Rozdělovač vody (25kg), Rychlovazný cement
(1kg, 5kg), Lahev – Baurex-N (0,5l, 1l), Hydrofobizér-koncentrát (1l, 400ml)
Cena
PRODUKT
Omítka Baurex SMS
Baurex-N
Váp. štuk INTERIÉR
Hydrofobizér (konc.)
Rozdělovač vody
Schnellzement

CENA (bez DPH) / BALENÍ
173,- kč
1019,- kč (1l), 592,-kč (0,5l)
217,- kč
1039,- kč (1l), 529,-kč (0,4l)
2460,- kč
118,- kč (1kg), 420,-kč (5kg)

2

CENA (bez DPH) / m )
219,- kč
51-59,- kč
15,5 kč
20-21,- kč
197-492,- kč
-

Ukázky aplikací sanačních omítek

Aplikace Hydrofobizéru a sanační omítky Baurex SMS při sanaci fasády v ul. Údolní v Brně (ukázka modelace fasádových dílců z omítky Baurex)

Vybrané reference
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Radnice Jihlava
Wikov, Plzeň
EA Hotel Joseph 1699, Třebíč
Stopkova pivnice, ul. Česká, Brno
Zámeček Pohansko
Penzion Štork, Lednice na Moravě
Česká spořitelna, Ústí nad Orlicí
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HYDROFOBIZAČNÍ INJEKTÁŽE – dodatečná vodorovná hydroizolace chemickou metodou
Chemické roztoky či injektážní krémy aplikované do zdiva (betonu) vyvrtanými otvory. Izolují proti vzlínající vlhkosti.
Základní charakteristika
Dicosil 100 (injektážní roztok) – prostředek na bázi hydrofobizovaných silikonátů, aplikace: beztlakovou i tlakovou injektáží
Dicosil 110 – koncentrát – jedná se o 10x koncentrovanější Dicosil 100, používá se pouze ředěný s vodou (1:9)
Aquabarier (injektážní krém) – krém na bázi silan/siloxanů, 80% účinné látky
Realsil 500 - koncentrát – siloxanový bezrozpouštědlový koncentrát, pronikne do velmi malých pórů a kapilár, ředí se s vodou (v
poměru dle stupně zavlhčení), aplikace: beztlakovou i tlakovou injektáží
Realsil Mikro - koncentrát – silan-siloxanový bezvodý a bezrozpouštědlový koncentrát, ředí se s vodou (v poměru dle zavlhčení)
Použití
VŠECHNY ZMÍNĚNÉ INJEKTÁŽNÍ PROSTŘEDKY SE POUŽÍVAJÍ PRO ŘEŠENÍ VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI.
PROTI TLAKOVÉ VODĚ POUŽIJTE GELOVÉ INJEKTÁŽE!
Dicosil 100 – pro izolaci zdiva, omítek či betonu, zpravidla v soklových oblastech, a to až do stupně nasycení 65%
Dicosil 110-koncentrát - pro omítky, beton, cihlové i smíšené zdivo s porezitou vyšší než 6%, při vyšším zředění s vodou se může
použít pro impregnaci cihlových výrobků
Aquabarier – 1) u vysoké vlhkosti zdiva (> 7,5%); 2) tam, kde je vlhkost kolísavá (krémy jsou vhodnější než gelové injektáže), 3) u
budov z dutých cihel, ytongu apod. (nelze injektovat žádnou jinou technologií!), z pískovce, pro zdivo s kavernami a dutinami,…; 4)
ideální pro novostavby s porušenou hydroizolací
Realsil 500 (koncentrát), Realsil Mikro (koncentrát) – pro dlouhodobé řešení velmi vlhkého zdiva (až při 95% zavlhčení), vhodné
pro cihlové, kamenné i smíšené zdivo, proniknou i do velmi malých pórů a kapilár
Aplikace
Beztlaková či tlaková injektáž do vyvrtaných otvorů ve zdivu (vzdálenost mezi otvory je individuální). Injektážní krémy se vtlačují
do zdiva pomocí aplikační pistole či injektážní pumpy. Poté se otvory utěsní vápennou či cementovou maltou.
Spotřeba
2
2
Dicosil 100 – 20l/m , Dicosil 110 (koncentrát) – 2l/m ,
2
2
Aquabarier – cca 1l/m , Realsil 500 (koncentrát) – 0,7-1,2l/m ,
2
Realsil Mikro (koncentrát) – 1,5-2l/m

Balení
Kanystry – Dicosil 100 a 110 (koncentrát) – 10l, Realsil 500 a
Realsil Mikro (koncentráty) - 10l; Salámy – Aquabarier (600ml);
Kyblík – Aquabarier (5l)

Přesnou spotřebu je potřeba určit dle technických listů (hloubka vrtů, počet vrtů na 1m zdiva atd.)

Cena
PRODUKT
Dicosil 100
Dicosil 110 (konc.)
Aquabarier
Realsil 500 (konc.)
Realsil Mikro (konc.)

CENA (bez DPH) / BALENÍ
642,- kč
5702,- kč
785,-kč (0,6l), 4250,-kč (5l)
na dotaz
na dotaz

2

CENA (bez DPH) / m )
1284,- kč
1140,- kč
850 - 1308,- kč
-

Ukázky aplikace injektážních prostředků

Schéma aplikace a působení injek.

Injektáž soklové partie

Vybrané reference
Zámek Moravské Budějovice
Národní bezpečnostní úřad (Brno)
Kaple (Věž u Humpolce)
Vila v ul. Romaina Rollanda (Praha)
BD Václavská 1 (Brno)
Hotel Tereziánský dvůr (Hradec Králové)
Wikov (Plzeň)
Rekreační objekt (Desná)

Aplikace injektážních krémů

Realizace tlakové injektáže
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BITUMENOVÉ (ASFALTOVÉ) HYDROIZOLACE – asfaltové stěrky, vodou ředitelné emulze, spreje
Plošné hydroizolace podlah a svislých konstrukcí. Proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě.
Základní charakteristika a použití
Profidicht 1K Fix (asfaltová stěrka) – pružná jednosložková stěrka s vysokou účinností; použití: zejména pod úrovní terénu na
svislé i vodorovné plochy proti netlakové i tlakové vodě a proti radonu
Fundamentflex 2K (asfaltová stěrka) – pastovitá, vysoce elastická dvousložková stěrka, nanáší se v tloušťce až 7mm v jedné
vrstvě; použití: základy, sklepy, podzemní garáže, na izolaci podlah (pod mazaninou) - balkony, terasy, či k lepení izolačních desek
z tvrdé pěny; na svislé i vodorovné plochy, proti netlakové i tlakové vodě
Unibit (asfaltová emulze) – bezrozpouštědlová emulze modifikovaná latexem, slabší hydroizolační nátěr či penetrace; použití:
hydroizolační nátěry betonu či omítek proti zemní vlhkosti, penetrace pro asfaltové stěrky, sanace asfaltových střech
Třírohá páska (natavitelný asfaltový pás) – doplněk asfaltových stěrek pro rohy, napojení ploch,…; použití: k utěsnění spár,
napojení svislých a vodorovných ploch,…
Profidicht Hybrid 2K (minerální i asfaltová stěrka) – vysoce pružná, dvousložková, rychleschnoucí stěrka, odolná již po 2-3hod;
použití: vnější hydroizolace, ve styku s půdou i na sokly budov (je natíratelná), balkony, terasy, podlahové desky,…
Profidicht 2K Winter (asfaltová stěrka) – flexibilní dvousložková stěrka aplikovatelná až do -5°C; použití: zejména pod úrovní
terénu na svislé i vodorovné plochy proti netlakové i tlakové vodě a proti radonu
Fundamentgrund Winter (penetrace) – bezrozpouštědlová penetrace aplikovatelná až do -5°C, aplikuje se kartáčem; použití:
penetrace pro Profidicht 2K Winter
Aplikace
Bitumenové hydroizolace se aplikují snadno, „za studena“ nátěrem (špachtlí), příp. nástřikem. Výjimkou je Třírohá páska, kterou
je potřeba natavit.
Spotřeba
2
Asfaltové stěrky (vč. Hybrid 2K) cca 3,5-4,5l/m /3-4mm
2
příp. 3,5–4,5kg/m /3-4mm; Unibit a Fundamentgrund Winter
2
cca 0,2-0,3l/m

Balení
Kbelíky - Profidicht 1K Fix (32l), Fundamentflex 2K (30l), Unibit
(10l,25l), Profidicht Hybrid 2K (24kg), Profidicht 2K Winter
(32kg), Fundamentgrund Winter (20l); Třírohá páska – 5m

Přesnou spotřebu je potřeba určit dle technických listů a zatíženosti podkladu vlhkostí (zemní vlhkost, netlaková či tlaková voda…).

Cena
PRODUKT
Profidicht 1K Fix
Fundamentflex 2K
Unibit
Třírohá páska
Profidicht Hybrid 2K
Profidicht 2K Winter
Fundamentgr. Wint.

CENA (bez DPH) / BALENÍ
2323,- kč
1847,- kč
950,- kč (10l), 2060 kč (25l)
812,- kč
3600,- kč
3501,- kč
2380,- kč

2

CENA (bez DPH) / m )
290,- kč
(spotřeba 4l/m2)
277,- kč
(spotřeba 4,5l/m2)
25-28,- kč (spotřeba 0,3l/m2)
600,- kč
(spotřeba 4kg/m2)
438,- kč
(spotřeba 4kg/m2)
24,- kč
(spotřeba 0,2l/m2)

Ukázky aplikací bitumenových hydroizolací

Klubové zařízení firmy FRIM

Třírohá páska (BD Roháčova, Pha)

Vápenka – Čertovy schody

Vybrané reference
Projekt Jihlavské terasy – administrativní budova, dům seniorů, lékařský dům, školicí středisko,…
Volnočasové centrum Vlašim
Kejřův mlýn – rezidenční byty
Nemocnice Příbram
Rezidence Stará Boleslav – novostavba
ZŠ Dlouhý lán
Panelový dům „Hokejka“ Liberec

Ministerstvo obrany ČR (Pohořelec)
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SILIKÁTOVÉ HYDROIZOLACE – suché práškové směsi, disperze, těsnící bandáž
Směsi ze speciálních cementů a plniv. Na betonové a zděné plochy. Proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě.
Základní charakteristika a použití
Dichtungsschlämme (1 složka - prášek) – vysoká pevnost a odolnost proti chemickým i mechanickým vlivům; použití: vnitřní
prostředí (koupelny, sprchy, sklepy…), styk vodorovných a svislých ploch proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě (do 5m
vodního sloupce)
Elastikschlämme 2K (2 složky - prášek + kapalina) – vysoká pružnost, obrusu odolná vrstva, stálá v mrazech, odolná proti solím i
změnám teplot; použití: vnější prostředí (balkony, terasy, bazény), ochrana pojízdných betonových ploch před solemi,…
Elastikschlämme 1K (1 složka - prášek) – pružná, oděruvzdorná, s velmi dobrou přilnavostí, odolná vůči povětrnostním vlivům
(jako Elastik. 2K); použití: vnější prostředí (balkony, terasy, bazény – do 5m hloubky vody)
Bornit SB1, SB2, SB3 (systém 3 produktů) – SB1 = minerální prášková hmota vysoce odolná proti podzemní vodě a silnému
vodnímu tlaku, SB2 = reaktivní prášek, který během několika vteřin utěsní místa průniku vody, SB3 = reaktivní tekutina, která
pronikne hluboko do podkladu, kde vytvoří vodotěsná spojení; použití: celý systém se používá jako dodatečná hydroizolace
sklepních prostor či jako hydroizolace šachet, izoluje i proti negativnímu tlaku vody!
Haftemulsion (disperze) – vodouředitelná disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu; použití: zlepšuje přídržnost silikátové
hydroizolace k podkladu, napomáhá rychlejšímu vysychání a zvyšuje odolnost proti chemikáliím
Těsnící bandáž (pružná páska) – polyesterová páska kašírovaná kaučukem, vodotěsná, propustná pro vzduch a páru, stálá proti
slabým kyselinám a zásadám; použití: těsnění rohů, flexibilní překrytí stavebních spár a hran, vhodná na střechu i stěny
Aplikace
Silikátové hydroizolace se zpravidla nanáší po rozmíchání s vodou (s výjimkou SB2, který se nanáší roztíráním v práškovém stavu)
pevným kartáčem či štětkou. Elastikschlämme pak pomocí hladítka. Těsnící bandáž se vkládá do čerstvé vrstvy hydroizol. hmoty.
Spotřeba
2
Silikátové hydroizolace cca 2-3kg/m
2
2
2
SB1 cca 2kg/m , SB2 1-2kg/m , SB3 0,5kg/m
2
Haftemulsion 0,2kg/m

Balení
Pytle – Dichtungsschlämme (25kg), Elastikschlämme 1K (20kg),
Kyblíky - Elastikschlämme 2K (33kg), Bornit SB1 (15kg), SB2
(15kg), SB3 (12kg), Haftemulsion (10kg); Těsnící bandáž – 50m

Přesnou spotřebu je potřeba určit dle technických listů a zatíženosti podkladu vlhkostí (zemní vlhkost, netlaková či tlaková voda…).

Cena
PRODUKT
Dichtungsschlämme
Elastikschlämme 2K
Elastikschlämme 1K
Bornit SB1
Bornit SB2
Bornit SB3
Haftemulsion
Těsnící bandáž

CENA (bez DPH) / BALENÍ
1490,- Kč
3215,- Kč
2060,- Kč
2345,- Kč
3526,- Kč
1425,- Kč
2377,- Kč
2911,- Kč

2

CENA (bez DPH) / m )
119,- Kč
(spotřeba 2kg/m2)
292,- Kč
(spotřeba 3kg/m2)
309,- Kč
(spotřeba 3kg/m2)
312,- Kč
(spotřeba 2kg/m2)
353,- Kč
(spotřeba 1,5kg/m2)
59,- Kč
(spotřeba 0,5kg/m2)
47,- Kč
(spotřeba 0,2kg/m2)
-

Ukázky aplikací bitumenových hydroizolací

Rezidence Melicharka – balkony

BD Maiselova, Praha

Vybrané reference
Stopkova pivnice, Brno (ul. Česká)
Rezidence Melicharka (Brandýs n.L.)
Kejřův mlýn – rezidenční byty
Hotel Riverside II, Praha
Hotel Clarion, Praha
Krajský úřad Jihlava

Systém Bornit SB1-3 (Kejřův Mlýn)

Elastikschlämme + Těsnící bandáž

Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec,
tel.+420 485 246 501-3, email: info@realsan.cz, www.realsan.cz

SIKKATON – krystalizační pojezdová hydroizolace betonu (zejména spodních staveb či bazénů)
Speciální hydroizolace betonu, jejíž životnost se rovná životnosti izolované betonové konstrukce.
Základní charakteristika a použití
Sikkaton B (krystalizační hydroizolace betonu) – prášková směs (portlandský cement, křemičité plnivo, anorganické aktivační
látky); vyplní kapilární systém betonu svými krystaly, čímž utěsní póry a zamezí průniku vlhkosti a vody; stane se součástí betonu,
není tedy náchylná k mechanickému poškození; použití: izolace betonu proti vlhkosti, tlakové vodě, ropným produktům (pro
izolaci proti radonu použijte v kombinaci s asfaltovými hydroizol.); prodloužení životnosti a zvýšení odolnosti betonové
konstrukce, izolace čerpacích stanic, parkovišť, podzemních garáží, ČOV, vodojemů, jímek, nádrží na pitnou vodu, základových
desek
Sikkaton E (tekutá složka k Sikkatonu B) – Sikkaton B+E vytvoří rychletuhnoucí stavební materiál, který přilne i na mokrý povrch;
použití: se Sikkatonem B tvoří utěsňující ucpávku, která okamžitě zabrání vnikání, vtékání či průsaku proudu vody (tuhnutí 1-5min)
Sikkaton A (vodotěsnící přísada do betonu) – tekutá přísada, která se přidává při přípravě betonu, který je její zásluhou vodotěsný,
a to i proti tlakové vodě; použití: jako Sikkaton B, jen to není nátěr na beton, ale přísada přidávající se přímo při výrobě betonu
Betonplast (suchá maltová směs) – jemná malta na bázi cementu, křemičitého plniva a modifikujících přísad, nemá hydroizolační
vlastnosti; použití: oprava trhlin před aplikací Sikkaton B, reprofilace či estetická finální povrchová úprava betonových konstrukcí
Aplikace
Sikkaton B – rozmíchat s vodou, aplikace na připravený beton (viz tech. list) kartáčem, hladítkem či strojně; Sikkaton E - rozmíchat
s vodou a Sikkatonem B, přiložit na vytékající místo; Sikkaton A – důkladně promísit a smíchat s betonovou směsí (1l/50kg
cementu ve směsi), betonovou směs poté aplikovat dle potřeby; Betonplast – rozmíchat s vodou a aplikovat jako běžnou omítku
Spotřeba
2
Sikkaton B 0,8-2,2kg/m
3
Sikkaton A cca 5l/m
2
Betonplast 0,7kg/m
Sikkaton E – dle potřebné velikosti ucpávky
(poměr míchání Sikkaton E: Sikkaton B = 1:6)

Balení
Sikkaton B – pytel 25kg, kanystr 5kg
Sikkaton A – kanystr (25l, 5l)
Betonplast – pytel (5kg)
Sikkaton E – lahev (1,5kg)

Přesnou spotřebu je potřeba určit dle technických listů, zatíženosti podkladu vlhkostí a konkrétního způsobu použití.

Cena
PRODUKT
Sikkaton B
Sikkaton A
Sikkaton E
Betonplast

CENA (bez DPH) / BALENÍ
2940,- Kč (25kg), 625,- (5kg)
1663,- Kč (25l), 365,- (5l)
210,- Kč
425,- Kč

2

CENA (bez DPH) / m )
94 - 257,- Kč
3
333,- Kč / m
59,- Kč

Ukázky aplikací krystalizační hydroizolace SIKKATON
Struktura betonu
před aplikací
Sikkatonu

Struktura betonu
po aplikaci
Sikkatonu

Parkovací dům (Jihlavské terasy) Polyfunkční dům (Liberec), RD (Jablonec n.N.)
(Jihlavské terasy)

Vybrané reference

Parking Sazka aréna, Praha
Linzia, Praha
Výrobní hala, Velké Pavlovice
Hotel Kings Court, Praha
Kanál V.Klimenta, M.Boleslav
BD Pařížská č.26, Praha
LDN Praha Vršovice

Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec,
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KLINOSAN – systém pro trvalé řešení plísní a zdravé vnitřní prostředí
KLINOSAN stěrka/omítka – materiály s plnivem z klinoptilolitu mající antibakteriální a protiplísňové účinky
Základní charakteristika
KLINOSAN omítka (bioklimatická omítka) – z 80% klinoptilolit (jediný nerost se zápornou iontovou vazbou na světě) -> mění
škodlivé látky (např. v cigaretovém kouři) na látky neohrožující zdraví, pohlcuje pachy, snižuje obsah kladných iontů,…; pro tyto
účinky nutná tloušťka 2-2,5cm; použití: prostory s vysokými nároky na čistotu vzduchu – nemocnice, školky, školy, hotely…, s vyšší
koncentrací pachů a vlhkosti – restaurace, sportovní zařízení,…, zdravé bydlení – u pasivních domů navíc ochrana při selhání
rekuperačních zařízení; lze použít i při výskytu solí
KLINOSAN stěrka (bioklimatická stěrka) – z 80% klinoptilolit, trvalá ochrana proti plísním bez chemie, aplikace v tl. 5mm; použití:
byty, rodinné domy, prostory se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu – kuchyně, koupelny, restaurační zařízení,…
KLINOSAN Restart (prostředek na bázi peroxidu vodíku) – dezinfekční postřik zabraňující šíření spor plísní; použití: ničí plísně na
povrchu, aby se při následném odstraňování plísní poškozené malby nerozmnožovaly
KLINOSAN Color – vápenná (otěruvzdorná malba) – vysoce prodyšná bílá barva; použití: pro povrchovou úpravu Klinosanu
KLINOSAN Color – silikátová (omyvatelná malba) – vysoce prodyšná barva (v několika barevných – pastelových odstínech);
použití: pro povrchovou úpravu Klinosanu – obzvláště v místech, kde hrozí vyšší zašpinění – omyvatelnost barvy
Aplikace
Suché směsi se jednoduše smíchají s vodou a ručně se aplikují jako standardní omítky/stěrky - omítka na očištěné zdivo, stěrka na
stávající omítku (jakoby štuková vrstva). Jako finální nátěr jsou vhodné speciální barvy KLINOSAN Color, stěrka může již sama o
sobě tvořit finální povrchovou vrstvu (je po vyzrání bílá). U plísní doporučujeme před oškrábáním malby použít KLINOSAN Restart.
Spotřeba a balení
2
2
KLINOSAN omítka – pytel 25kg (sp. 25kg/m /tl.2,5cm), KLINOSAN stěrka – kyblík 15kg či 5kg (sp. 5kg/m /tl.5mm), KLINOSAN
2
2
Restart – lahev s rozprašovačem 500ml (sp. 50ml/m ), KLINOSAN Color – kbelíky 15l (sp. 220-260ml/m – základ + 2 vrstvy)
Cena
PRODUKT
KLINOSAN omítka
KLINOSAN stěrka
KLINOSAN Restart
KLINOSAN Color váp.
KLINOSAN Color sil.

CENA (bez DPH) / BALENÍ
594,- kč
735,-kč (15kg), 255,-kč (5kg)
269,- kč
675,2037,-

2

CENA (bez DPH) / m )
642,- kč
(tl. 2,5cm)
245-255,- kč (tl. 5mm)
27,- kč
11 – 12,- kč
30 - 35,- kč

Ukázka aplikace KLINOSAN stěrky

Původní stav zničené omítky

Odstranění původní omítky

Vybrané reference
Krajská nemocnice Liberec
Rodinné a bytové domy – Liberec, Chrastava, Praha,…

KLINOSAN stěrka (tl. 5mm)

Finální stav

Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec,
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GELOVÉ UTĚSŇUJÍCÍ INJEKTÁŽE – dodatečná vodorovná i plošná hydroizolace chemickou metodou
Akrylátové gely aplikované do zdiva vyvrtanými otvory. Izolují proti vzlínající vlhkosti i tlakové vodě.
Základní charakteristika
Rubbertite – třísložkový akrylátgel, vytvrzuje se na gumoelastickou, flexibilní hmotu s nízkou viskozitou, izoluje trvale!, odolný
proti působení chemických látek (kyselin, louhů, rozpouštědel, pohonných hmot,…)
Variotite – třísložkový akrylátgel s extrémně vysokou průtažností, volitelná doba zpracovatelnosti (15s – 4min)
Polinit – polyakrylátový iniciační prostředek, který se dle použití kombinuje s Rubbertite či Variotite
Ecocryl – třísložkový akrylát (či metakrylát)gel, vytvrzuje se na elastickou hmotu o nízké viskozitě
Zpožďovač Ecocryl – nažloutlá kapalina, která se může použít při injektáži pomocí Ecocrylu
Realcryl 3 – třísložková injektážní pryskyřice na akrylátové bázi, lze naředit až na 15% pevných částic (snížení viskozity), chemická
odolnost (ropné produkty, minerální a rostlinné oleje, mastnota), trvale pružný i pod vodou
Realcryl 4 – až čtyřsložková injektážní pryskyřice na akrylátové bázi, lze naředit až na 22% pevných částic, možnost prodloužení
doby gelace (čtvrtá složka – Zpomalovač ZP40), chemicky odolný i pružný pod vodou (viz Realcryl 3)
Použití
Rubbertite – rubové injektáže a utěsnění trhlin (v kombinaci s výrobkem Polinit), injektáž zdiva proti zemní vlhkosti i tlakové vodě
Variotite – rubové injektáže, rychlé zastavení průniku vody, sanace dilatačních spár (u spár v kombinaci s výrobkem Polinit)
Ecocryl – plošná a rubová injektáž, injektáž proti zemní vlhkosti, pro delší reakční časy zgelovatění + Zpožďovač Ecocryl
Realcryl 3 – rubová injektáž, hydroizolace betonových a zděných staveb pod úrovní terénu (sklepy, podzemní parkoviště,…)
Realcryl 4 – použití jako Realcryl 3 + utěsňování trhlin (beton, skály), tunelových spojů, zpevnění staveb a dutin, lze provést řízené
pronikání vody (např. při hloubení tunelů)
Aplikace
Jednotlivé složky se smíchají dle pokynů v jednotlivých Technických listech a aplikují se do vyvrtaných otvorů injektážní pumpou
(např. Booster 10A nebo Minibooster 5U), která zajistí správný poměr jednotlivých složek.
Balení a spotřeba
Rubertite a Variotite – 20kg + 1kg + 0,3kg (21,3kg), Polinit – kanystr 10l, Ecocryl – 20kg + 1kg + 1kg (22kg), Zpožďovač Ecocryl –
1kg, Realcryl 3 – 25kg + 0,7kg + 0,45kg (26,15kg), Realcryl 4 – viz Realcryl 3 + 25kg (Zpomalovač ZP40)
Kvůli šíři použití nelze uvést obecnou spotřebu. Kontaktujte technického poradce, který spotřebu spočítá dle konkrétní situace.

Ukázky aplikace injektážních prostředků

Gelová injektáž v exteriéru

Vybrané reference
Městský úřad Hodonín
Česká spořitelna (Znojmo)
BD Korunní 21 (Praha)
SLC Babylon (Liberec)
Tunely Dobrovského (Brno)
BD Lazebnická 53/3 (Jihlava)
Hotel Slunný Dvůr (Jeseník)

Plošná injektáž

Utěsnění trhlin ve stropě

Simulace rubové injektáže

