MATERIÁLY PRO HYDROIZOLACE, TEPELNÉ IZOLACE

A PODLAHOVÉ SYSTÉMY

INDEX
SPOLEČNOST TECNOPOL����������������������������������������������������������������������������������� 4

TECNOFLOOR. PODLAHOVÉ SYSTÉMY���������������������������������������������������������� 43

ROZMÍSTĚNÍ AKTIVIT SPOLEČNOSTI TECNOPOL������������������������������������������� 5

Vysoce odolné průběžné podlahové materiály
pro nejnáročnější použití ����������������������������������������������������������������������� 45

KVALITA S PŘIDANOU HODNOTOU������������������������������������������������������������������ 8

TECNOCOAT. ZA HORKA STŘÍKANÉ MEMBRÁNY������������������������������������������� 9
Voděvzdorné membrány a ochranné nanesené vrstvy pro
vysokoteplotní a tlakovou aplikaci��������������������������������������������������������� 11
Nabídka produktů tecnocoat������������������������������������������������������������������ 13

TECNOFOAM. POLIURETANA PĚNY����������������������������������������������������������������� 51
Polyuretanové pěny pro vysoké poskytované výkony ������������������������ 53
Stříkací pěny�������������������������������������������������������������������������������������������� 53
Vstřikovací pěny�������������������������������������������������������������������������������������� 53

Osvědčení a certifikáty���������������������������������������������������������������������������� 16
Hydroizolace�������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Nekonečný rozsah
povrchových úprav ��������������������������������������������������������������������������������� 19
Ostatní způsoby použití membrány������������������������������������������������������� 23
Ochrana v průmyslu��������������������������������������������������������������������������������� 23
Těžba nerostů������������������������������������������������������������������������������������������ 24
Obložení stěn������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Pobřežní (offshore) zařízení������������������������������������������������������������������� 25
Dekorativní prvky������������������������������������������������������������������������������������ 26
Opancéřování a obrana�������������������������������������������������������������������������� 27

DESMOPOL. V KAPALNÉM STAVU NANÁŠENÉ���������������������������������������������� 31
Membrány pro hydroizolaci veškerých typů povrchů�������������������������� 33
Nabídka produktů DESMOPOL�������������������������������������������������������������� 35
Aditivní prostředky DESMOPOL������������������������������������������������������������ 35

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY�������������������������������������������������������������������������������������������� 59

TECNOTOP���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61

ROZSAH PRODUKTŮ TECNOPOL��������������������������������������������������������������������� 63
Za horka stříkané membrány����������������������������������������������������������������������� 63
Alifatické vrchní nanášené vrstvy���������������������������������������������������������������� 63
V kapalném stavu nanášené ������������������������������������������������������������������������ 63
Podlahové systémy������������������������������������������������������������������������������������� 63
Aditivní prostředky�������������������������������������������������������������������������������������� 64
Akrylová membrána������������������������������������������������������������������������������������� 64
Stříkací pěny������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
Vstřikovací pěny������������������������������������������������������������������������������������������ 64
Základní nátěry��������������������������������������������������������������������������������������������� 64
Protiskluzová úprava����������������������������������������������������������������������������������� 64
Příprava podkladu���������������������������������������������������������������������������������������� 64

2

3

SPOLEČNOST TECNOPOL
Jsme společnost činná v chemickém oboru. Společnost byla
založená v roce 1996, a zaměřuje se na vývoj, formulaci složení
a výrobu vysoce kvalitních a technologicky pokrokových
stavebních produktů.
Náš neustále pokračující závazek k vývoji a k inovacím nás
dovedl až na pozici jednoho z vedoucích evropských výrobců
kapalných membrán pro hydroizolační účely.
V naší specializované řadě produktů bychom chtěli
zdůraznit oblasti hydroizolačních produktů TECNOCOAT a
DESMOPOL, tepelně – izolačních produktů TECNOFOAM
a průběžných podlahových materiálů TECNOFLOOR,
určených pro průmyslové instalace.

Náš obchodní model, který se zakládá na výzkumu a vývoji,
na kvalitě a na poskytovaných službách, nám umožňuje
vykonávání činností v souladu s nejpřísnějšími normami
kvality v daném sektoru, a tím jsme se stali jedním ze
špičkových dodavatelů na národním i na mezinárodním
trhu, s neustálým růstem a s trvalou poptávkou po našich
produktech.
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ROZMÍSTĚNÍ AKTIVIT
SPOLEČNOSTI TECNOPOL
Společnost
TECNOPOL
představuje
mnohonárodní
společnost se sídlem vedení ve Španělsku, a s pobočkami
ve Francii, v Rumunsku, v Polsku a v Chile. Dále rovněž
poskytujeme služby a dodávky přes naši distribuční síť v
Evropě, na Středním východě, v Asii, v Oceánii, a na velké
části amerického kontinentu.
Aktuálně máme zastoupení ve více než 45 zemích po celém
světě, a to prostřednictvím našich poboček, sítě distributorů
a partnerů v průmyslové oblasti.
Díky této globální působnosti a logistickým kapacitám, které
nabízíme, můžeme vaší společnosti poskytovat podporu pro
projekty ve všech částech světa.
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KVALITA S PŘIDANOU HODNOTOU
Naším cílem je, abychom zajistili, že vaše práce bude mít
zaručený úspěch, a že bude dokončená v nejvyšší kvalitě.
Pro tento účel vám nabízíme služby našeho expertního týmu,
který vám poskytne rady a doporučení k dosažení nejlepšího
řešení pro veškeré vaše projekty.
Naše prodejní síť je vám vždy k dispozici pro poskytnutí
pomoci, a doporučíme vám kvalifikovaného zástupce, aby
vám kdykoliv poskytnul specifické rady.
Nabízíme technickou podporu pro architekty, inženýry,
technické kanceláře a dodavatele. Váš osobní poradce vám
bude k dispozici, aby vám vyjasnil jakékoliv pochybnosti, a
aby vám poskytnul podporu ke specifickým požadavkům
vašeho projektu.
Navíc vám poskytneme veškeré informace, technické
specifikace a certifikáty pro oblast našich produktů, a to
v době před vykonáváním práce, v jejím průběhu, a po
dokončení práce.
Dále k tomu, pokud to váš projekt vyžaduje, tak vám naše
oddělení výzkumu a vývoje (R&D) dokáže vytvořit speciálně
vyladěnou formulaci složení, spolu s jakýmikoliv nezbytnými
testovacími postupy.
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TECNOCOAT materiály nabízí celou řadu vysoce kvalitních vodotěsných membrán
vyrobených vystavením jejich kapalné složky vysoké teplotě a tlaku. Jejich výborné
mechanické vlastnosti z nich dělají jedny z nejčastěji používaných membrán pro
stavební práce a pro náročné technické specifikace.
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VODĚVZDORNÉ
MEMBRÁNY A OCHRANNÉ
NANESENÉ VRSTVY PRO
VYSOKOTEPLOTNÍ A
TLAKOVOU APLIKACI
Řada produktů TECNOCOAT představuje produkty
určené pro hydroizolaci a všeobecnou ochranu.
V rámci řady TECNOCOAT bychom chtěli zdůraznit
produkt TECNOCOAT P-2049. Tento produkt je stříkáním
nanášená dvousložková čistá polyurea, která vytváří
voděvzdornou membránu s obsahem 100% pevných
látek a bez výskytu jakýchkoliv spojových míst nebo
překrývajících se míst. Produkt je plně přilnavý k povrchu,
je šetrný k životnímu prostředí, a jeho další výhodou je
rychlé zaschnutí v 5 sekundách.
Produkty TECNOCOAT, díky jejich vysoké úrovni
přilnavosti ke většině povrchů, poskytují spolehlivé a
trvalé spojení s povrchem, zajišťují povrchovou úpravu
bez výskytu oxidace a koroze, mohou mít protiskluzovou
úpravu, a jsou k dispozici v jakékoliv barvě.
Krycí vrstvy TECNOCOAT jsou extrémně trvanlivé,
odolné proti působení chemických látek, a poskytují
vynikající a trvalé výsledky ve veškerých povětrnostních
podmínkách.

11

12

NABÍDKA PRODUKTŮ TECNOCOAT

tecnocoat
P-2049

MEMBRÁNA 100% ČISTÁ POLYUREA
Produkt TECNOCOAT P-2049 je čistá dvousložková aromatická polyurea, která po aplikaci poskytuje
průběžnou voděvzdornou krycí vrstvu, bez výskytu spojových míst a plně přilnavou k povrchu, která je
vysoce odolná proti opotřebení a oděru, a rovněž je odolná při jakémkoliv kontaktu s chemickými látkami.
Produkt je suchý na dotek v době právě 5 sekund, a v době kratší než 3 hodiny může být připravený pro
vozidlovou dopravu.
Membrána TECNOCOAT P-2049 má certifikát ETE 11/0357, má užitnou životnost 25 let při vrstvě o tloušťce
minimálně 1,4 mm, a dále rovněž má řadu dalších certifikací pro oblast Evropy.

tecnocoat
P-2049 EL
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tecnocoat
P-2049 LV

tecnocoat
CP-2049

MEMBRÁNA POLYUREA, 100% ČISTÁ A
PRŮTAŽNÁ (>600%)

MEMBRÁNA S NÍZKOU VISKOZITOU,
100% ČISTÁ POLYUREA

MEMBRÁNA POLYUREA, PRO APLIKACI
ZA STUDENA

Produkt TECNOCOAT P-2049 EL je speciální
formulace složení produktu TECNOCOAT
P-2049,
který
poskytuje
membránu
s
neuvěřitelnými možnostmi prodloužení, a díky
tomu to je ideální pro aplikaci na takové povrchy,
které jsou vystavené strukturálnímu pohybu, jako
jsou plechové střešní krytiny.

Produkt TECNOCOAT P-2049 LV je elastomer
s nízkou viskozitou, z materiálu 100% čistá
polyurea. Tento produkt je speciálně doporučený
jako ochranná nanesená vrstva pro tepelné izolace
TECNOFOAM. Tato polyurea se může aplikovat s
použitím stejného zařízení typu Reactor, které se
používá pro aplikaci pěny.

Produkt TECNOCOAT CP-2049 je dvousložková
polyurea pro ruční aplikaci při použití válečku,
a speciálně se doporučuje pro renovační práce
pro takové povrchy, jako jsou střechy, kde se
vyžaduje aplikace vysoce kvalitní membrány, ale
které jsou obtížně přístupné pro stříkací zařízení.
Tato membrána je odolná k pěšímu dopravnímu
provozu.

100% vodotěsný

pro styk s pitnou
vodou

odolný proti
povětrnostním vlivům

ochrana proti korozi
a oxidaci

chemická a
mechanická odolnost

rychlá aplikace

snadná aplikace

extrémní odolnost proti
vysokým teplotám

bez švů nebo
překrytí

vynikající přilnutí ke
všem typům povrchů

5
přizpůsobí se všem
geometrickým tvarům

pevné spojení s
podkladem

zaschnutí za 5
sekund

w3
může se aplikovat s
nulovým sklonem

EOTA certiﬁkát na
25 let
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OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY
CERTIFIKÁT ETA (EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ), (W3, 25 LET)
Produkt TECNOCOAT má certifikát ETA. Tento dokument je založený na Evropském technickém posouzení,
které osvědčuje vhodnost určitého produktu pro jeho specifikované použití, na základě shody se základními
požadavky stavebních prací, pro které je daný produkt určený.

To je souladu s Řídicími pokyny pro evropské technické posouzení ETAG 005, které regulují udělování
posouzení ETA pro v kapalném stavu aplikované hydroizolační systémy pro povrchy a střechy.

OSVĚDČENÍ PODLE NORMY UNE-EN 1504-2
Produkt TECNOCOAT má certifikát podle normy UNE-EN 1504-2, oficiální Evropské osvědčení pro
produkty a systémy určené pro ochranu a opravu betonových konstrukcí.

CERTIFIKÁT PRO KONTAKT S PITNOU VODOU
Produkt TECNOCOAT P-2049 má certifikát od organizace Applus+ pro potvrzení, že v rámci
analyzovaných parametrů je daný materiál v souladu s požadavky stanovenými pod Královským
dekretem 140/2003 (aplikace Evropské směrnice 98/83/ES, ze dne 3/11/98).
Je dále rovněž poznamenáno, že nebyly pozorované žádné chemické reakce produktu po expozici
chlórem v koncentraci 20 ppm, a takto je daný produkt v souladu s požadavky Královského dekretu
140/2003.

CERTIFIKÁT PRO KONTAKT S POTRAVINAMI: ETANOL
Membrána TECNOCOAT P-2049 má certifikát od organizace Applus+ pro potvrzení, že migrace v kontaktu s
etanolem je nižší, než kolik je všeobecná mezní hodnota dovolená v souladu se Směrnicí (ES) číslo 10/2011, na

základě normy UNE EN 1186.1:2002 a normy UNE EN 1186.3:2002, a takto je dovolené použití tohoto produktu
při skladování vína, piva a lihovin.
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HYDROIZOLACE
Produkty řady TECNOCOAT jsou ideální pro
hydroizolace a pro širokou oblast povrchů, s
určením pro nejrůznější typy použití.
Produkty TECNOCOAT se široce používají
v instalacích zařízení pro volný čas, včetně
plaveckých bazénů a vodních parků, rybích farem
a akvárií, a zde poskytují spolehlivé hydroizolace s
dlouhou dobou užitné životnosti.
Tyto
produkty,
díky
svým
vysokým
charakteristikám odolnosti, představují ideální
produkt pro ochranu instalací a nádrží, které jsou
v kontaktu s chemikáliemi nebo s korozivními
látkami, a zde zabraňují výskytu úniků, které by
mohly narušovat životní prostředí.
Produkty TECNOCOAT se doporučují pro
ošetření elektrických panelů a skřínek, protože
mají antistatické vlastnosti a nepůsobí rušivě s
elektrickými součástmi.
Stručně řečeno, produkty TECNOCOAT poskytují
bezvadné řešení pro hydroizolaci a ochranu
veškerých stavebních prvků.

Kryty
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Průmyslová zařízení

Nádrže na vodu, či chemikálie

Bazény a koupaliště

Potrubí
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NOVĚ BUDOVANÁ KRYCÍ VRSTVA

NEKONEČNÝ ROZSAH
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Na základě rozmanitosti různých povrchů a všestrannosti membrán
TECNOCOAT se můžeme setkávat s takřka nekonečným rozsahem
možných povrchových úprav. Váš technický poradce Tecnopol vám
pomůže při návrhu ideálního systému, zaměřeného na váš projekt.

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C

5
4
3
2
1

KRYCÍ VRSTVA S KERAMICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Nová vrstva penetračného náteru
5. Keramická povrchová úprava, zafixovaná s použitím malty
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KRYCÍ VRSTVA VYSTAVENÁ TĚŽKÉMU VOZIDLOVÉMU PROVOZU

KRYCÍ VRSTVA SE ZAHRADNÍ / ZELENOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Zvolený systém pro zahradní / zelenou povrchovou úpravu
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TRADIČNÍ INVERTOVANÁ KRYCÍ VRSTVA

INVERTOVANÁ KRYCÍ VRSTVA TECNOPOL

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Polyuretanová krycí vrstva | 5. Štěrková povrchová úprava

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Pena TECNOFOAM
5. Ochrana TECNOCOAT P-2049 LV nebo TECNOTOP 2C
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PLOCHÁ KRYCÍ VRSTVA S KONEČNOU ÚPRAVOU NA PODPĚRKÁCH

STAVBA A RENOVACE PLAVECKÝCH BAZÉNŮ

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Povrchová úprava s podlahou na podpěrkách

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Povrchová úprava s produktem
TECNOTOP 2CP nebo keramická povrchová úprava
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1
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3

RENOVACE POVRCHŮ

STŘECHA “PÁTÁ FASÁDA”

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C
alebo TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru |
3. Membrána TECNOCOAT P-2049
4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C
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NÁDRŽE A CISTERNY

PLECHOVÉ STŘECHY

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 EL | 4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C

4

4

3
2

3

1

2
1

VLÁKNITÝ CEMENT

TAŠKOVÉ STŘECHY

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 EL | 4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C
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OCHRANA V PRŮMYSLU

OSTATNÍ ZPŮSOBY
POUŽITÍ MEMBRÁNY
Díky vynikajícím mechanickým vlastnostem
představují membrány TECNOCOAT ideální
produkt pro veškeré typy použití. Produkt
TECNOCOAT P-2049, navíc k jeho hydroizolačním
schopnostem, vykazuje kompletní přilnavost
k veškerým typům povrch, a to znamená, že
to je vynikající ochranná vrstva proti působení
vnějších vlivů, a poskytuje ochranu proti oxidaci
a opotřebení pro ty materiály, na kterých je
aplikovaný.
Produkt TECNOCOAT P-2049 poskytuje četné
možnosti použití v průmyslu, kde nabízí ochranu
a hydroizolaci pro potrubí, vodní nádrže a
skladovací cisterny pro chemické látky, plyn,
alkohol, potravinové produkty, a tak dále.
Produkt TECNOCOAT P-2049 se v širokém rozsahu
používá jako ochranná vrstva nákladových ploch
pro malá dodávková vozidla (pick-up), dodávky
(van), nákladní vozidla, zemědělské stroje, a tak
dále.
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TĚŽBA NEROSTŮ

IZOLACE NÁKLADOVÝCH PROSTOR
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POBŘEŽNÍ (OFFSHORE) ZAŘÍZENÍ

Odolnost produktu TECNOCOAT P-2049 proti chemickému a fyzikálnímu působení chrání
lodě před účinky slané vody, proti nepříznivým povětrnostním vlivům, a rovněž proti
případným nárazům a škrábancům s jinými plavidly, a chrání tak trupy i paluby.
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DEKORATIVNÍ PRVKY

Produkt TECNOCOAT P-2049 se dokáže přizpůsobit k veškerým geometrickým tvarům,
a díky tomu představuje ideální prostředek pro nanášení ochranných vrstev na tvarované
povrchy a materiály, jako jsou sochy, dekorativní prvky na budovách, a tak dále.
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OPANCÉŘOVÁNÍ A OBRANA
Specifické
systémy
TECNOCOAT
nabízejí vytvoření nanesené vrstvy pro
pancéřování, s tloušťkou zhruba 5 mm,
s vynikajícími vlastnostmi k ochraně
proti výbuchům a vnějším útokům, s
vysokou schopností absorpce energie, a
s odolností proti nárazu fragmentů.
Pevnost tohoto produktu v tahu a
kapacita prodloužení poskytují vynikající
soudržnost na stěnách a na střechách,
na které se nanáší pomocí stříkání.
Rychlá aplikace produktu a jeho snadná
oprava na místě jej předurčují jako
ideální produkt pro použití v dočasných
vojenských instalacích v oblastech bojů,
na budovách vyslanectví, policejních
stanicích, vojenských budovách, a na
veškerých ostatních místech, kde se
vyžadují speciální bezpečnostní opatření
pro ochranu proti pronikání fragmentů s
vysokou energií v případě výbuchu.
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STĚNA BEZ POUŽITÍ
PRODUKTU TECNOCOAT
Vnější výbuch prolomí stěnu, a
uvolněný materiál bude vystřelený
směrem dovnitř, kde může dojít
ke způsobení věcných škod a ke
zranění osob, které se nacházejí
uvnitř.

STĚNA S POUŽITÍM
PRODUKTU TECNOCOAT
Stejný vnější výbuch znovu prolomí
stěnu, ovšem membrána polyurea
(min. 5 mm) zajistí, že materiál
zůstane zachycený u konstrukce, a
tím se omezí vyhození fragmentů
dovnitř do místnosti
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Počet složek

2

2

2

2

± 1.100 kg/m³

± 1.150 kg/m³

± 1.150 kg/m³

± 1.350 kg/m³

> 250%

> 600%

> 250 %

> 500%

Pevnost v tahu

± 23 MPa

± 23 MPa

± 13 MPa

± 7 MPa

Přilnavost

> 5 MPa

> 5 MPa

> 5 MPa

> 5 MPa

Tvrdost (Shore A)

> 90

> 75

> 85 ~ 90

> 85

Tvrdost (Shore D)

> 50

-

> 45 ~ 50

> 35

3 ~ 5 sekund

13 ~ 25 sekund

15 ~ 20 sekund

20 ~ 25 sekund

Doba následného vytvrzení

± 12 hodin

± 12 hodin

± 12 hodin

± 12 hodin

Reakce na oheň

Euroclass E

Euroclass F

Euroclass F

Euroclass F

Ano

Ano

Ano

-

100%

100%

100%

> 90%

Hustota
Prodloužení

Čas do gelového stavu

Odolnost proti prorůstání
kořenů
Obsah pevných látek
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30

31

DESMOPOL řada materiálů dodávaných v kapalné formě vytváří pružné a zcela
vodotěsné membrány, které jsou vynikající volbou pro všechny typy povrchu - ať už
nové výstavby nebo rekonstrukce malých či velkých projektů.

32

MEMBRÁNY PRO HYDROIZOLACI
VEŠKERÝCH TYPŮ POVRCHŮ
Produkty v řadě DESMOPOL jsou speciálně formulované
pro hydroizolaci veškerých typů povrchů, a to jak pro
nové stavby, tak i pro účely rekonstrukcí. Produkt
DESMOPOL se může aplikovat na rovné i na skloněné
povrchy, a díky jeho vysoké odolnosti představuje
ideální produkt pro pravidelný pěší dopravní provoz.
Produkt DESMOPOL je plně vodotěsná a průběžná
membrána, bez výskytu spojových nebo překrývajících
se míst, a se 100% přilnavostí k povrchu.
Aplikace produktu je jednoduchá a rychlá, při dosažení
vynikajících výsledků. Produkt se může aplikovat ručně,
s použitím válečku, pomocí stěrky, nebo s použitím
bezvzduchového (Air-less) stříkacího zařízení.
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Produkt DESMOPOL poskytuje trvanlivý a odolný
systém, který je ideální pro oblasti s intenzivním
využitím, jako jsou zahrady, skladovací prostory, veřejně
přístupné obecní prostory, vlhké oblasti jakéhokoliv
typu, a tak dále.
TENTO PRODUKT MÁ EVROPSKÉ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ (ETA).
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NABÍDKA PRODUKTŮ DESMOPOL

desmopol
PU

POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA
Jednosložkový polyuretanový elastomer, který poskytuje průběžnou
aromatickou membránu, s elastickými vlastnostmi, je plně přilnavý k povrchu a
100% vodotěsný. Produkt je ideální pro aplikaci na veškerých typech povrchů, a
to jak v nových stavbách, tak i v rekonstrukčních projektech.

desmopol·t
PU CLEAR

TRANSPARENTNÍ POLYURETANOVÁ ALIFATICKÁ MEMBRÁNA
Produkt DESMOPOL T je transparentní alifatický kapalný polyuretanový materiál,
který vytváří průběžnou a elastickou membránu, bez výskytu spojových nebo
překrývajících se míst, při poskytnutí dokonale voděvzdorné a vodotěsné
povrchové úpravy.

desmopol·2cb
PU BITUMEN

MEMBRÁNA Z BITUMENU / POLYURETANU PRO
HYDROIZOLACI A KRYCÍ VRSTVY
Produkt DESMOPOL 2CB je dvousložkový kapalný materiál s bitumenem a se
základem čistého polyuretanového elastomeru, který při použití katalyzátoru
vytváří průběžnou elastickou membránu, bez výskytu spojových a překrývajících
se míst, bez jakýchkoliv požadavků na použití nějaké zesilující sítě na povrchu.
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ADITIVNÍ PROSTŘEDKY DESMOPOL
SPECIÁLNÍ ADITIVNÍ PROSTŘEDEK

Tento prostředek umožňuje aplikaci membrány
v právě jedné nanesené vrstvě a rovněž zlepšuje
mechanické vlastnostmi základního produktu.
Všeobecně zrychluje dobu vytvrzení produktu
DESMOPOL, a to speciálně v podmínkách nízké
teploty

TIXOTROPNÍ ADITIVNÍ PROSTŘEDEK

Tento
prostředek
poskytuje
produktu
DESMOPOL tixotropní vlastnosti, k aplikaci
tohoto produktu i na svislé povrchy

ŘEDIDLO PRO DESMOPOL

Ředidlo pro aplikaci produktu
DESMOPOL s použitím stříkacího
zařízení, a rovněž pro čištění nástrojů a
strojního vybavení.

100% vodotěsný

odolný proti
povětrnostním vlivům

rychlá aplikace

snadná aplikace

bez švů nebo
překrytí

vynikající přilnutí ke všem
typům povrchů

pevné spojení s
podkladem

může se aplikovat s
nulovým sklonem

extrémní odolnost proti
vysokým teplotám

EOTA certiﬁkát na
25 let
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1

SNADNÁ APLIKACE
Systémy DESMOPOL se mohou aplikovat
podle několika jednoduchých pokynů, a
dosáhnou se vynikající výsledky.
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2

NEVYŽADUJE SPECIÁLNÍ
APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Produkt DESMOPOL se může aplikovat při použití
válečku, zubové stěrky nebo ploché stěrky. S použitím
takových nenáročných nástrojů se umožňuje aplikace
produktu DESMOPOL na jakýchkoliv místech.

3

TRVANLIVÝ, ODOLNÝ A S
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Systémy DESMOPOL mají vynikající mechanické vlastnostmi, a
díky tomu jsou dokonale vhodné pro oblasti s pravidelným pěším
dopravním provozem. Produkt DESMOPOL má certifikát ETA na
dobu 25 let aktivní životnosti.

Tento dokument z definice ustanovuje příznivé Evropské technické
posouzení (ETA) o vhodnosti daného produktu pro jeho určené použití,
na základě shody se Základními požadavky na stavební práce, pro které se
uvedený produkt používá. Produkt DESMOPOL má certifikaci ETA.
V souladu s Řídicími pokyny pro evropské technické posouzení ETAG
005, kterým se reguluje udělování posouzení ETA pro v kapalném stavu
aplikované hydroizolační systémy pro povrchy a střechy.

4

RYCHLÉ SCHNUTÍ, I V
ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

Doba schnutí pro membránu DESMOPOL je zhruba
5 hodin, a zkracuje se na 1,5 hodiny v případě použití
aditivního prostředku DESMOPLUS. Tyto časové
údaje se mohou měnit v závislosti na teplotě a vzdušné
vlhkosti.

5

UMOŽŇUJE APLIKACI V JEDNÉ
NANÁŠENÉ VRSTVĚ

Pomocí aditivního prostředku DESMOPLUS se vedle
zrychlení doby schnutí rovněž umožní aplikace
produktu v jedné jediné nanášené vrstvě o tloušťce
1,5 mm, a to vede ke snížení nákladů a ke zkrácení
požadované doby práce.

6

APLIKACE NA PLOCHÉ I NA
SVISLÉ POVRCHY

Produkt DESMOPOL je dokonalý k použití pro ploché
povrchy, a s aditivním prostředkem DESMOTHIX se
může rovněž aplikovat na svislé povrchy, aniž by přitom
docházelo ke stékání.
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TRADIČNÍ KRYCÍ VRSTVA
1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána DESMOPOL
4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C

TRADIČNÍ KRYCÍ VRSTVA MALTOVÝ SVAH
1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Maltový svah | 4. Membrána DESMOPOL
5. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C
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5
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3

2

2

1

1

INVERTOVANÁ KRYCÍ VRSTVA

INVERTOVANÁ KRYCÍ VRSTVA TECNOPOL

1. Příprava povrchu | 2. Izolace TECNOFOAM
3. Maltový svah | 4. Opatření základního / penetračního nátěru | 5. Membrána DESMOPOL
6. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C

1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána DESMOPOL | 4. Izolace TECNOFOAM
5. Povrchová úprava produktem TECNOTOP 2C

4
3

3

2

1

1

RENOVACE POVRCHŮ
1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána DESMOPOL
4. Povrchová úprava s produktem TECNOTOP 2C

2

TRANSPARENTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO RENOVAČNÍ
PRÁCE NA KRYCÍCH VRSTVÁCH
1. Příprava povrchu | 2. Opatření základního / penetračního nátěru
3. Membrána DESMOPOL T
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Počet složek

1

1

2

Polyuretan

Polyuretan

Polyuretan / bitumenová

± 1.350 kg/m³

± 1.000 kg/m³

± 1.000 kg/m³

± 2.650 cps

± 250 cps

± 450 cps

Prodloužení

> 400%

> 100%

> 750%

Pevnost v tahu

> 5 MPa

> 3 MPa

> 1,5 MPa

Přilnavost

> 2 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

> 75

> 80

> 30

Doba následného vytvrzení

± 5 hodiny

± 6 hodiny

± 5 hodiny

Reakce na oheň

Euroclass E

-

-

-20 ºC ~ 90 ºC

-20 ºC ~ 80 ºC

-20 ºC ~ 80 ºC

2.500 μ

-

-

14 g (m²/d)

-

19 g (m²/d)

Povaha produktu
Hustota
Viskozita

Tvrdost (Shore A)

Teplotní odolnost
Odpor proti difuzi vodní páry
Propustnost pro vodní páru
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tecnofloor
FLOORING SYSTEMS

TECNOFLOOR kontinuální průmyslové podlahy jsou navrženy tak, aby splňovaly
nejnáročnější požadavky intenzivního používání. Vyvinuli jsme tuto řadu podlah
speciálně pro aplikace, které vyžadují trvanlivou, odolnou a vizuálně atraktivní
povrchovou úpravu.
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tecnofloor
FLOORING SYSTEMS

VYSOCE ODOLNÉ PRŮBĚŽNÉ
PODLAHOVÉ MATERIÁLY PRO
NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ
Průmyslové podlahové materiály TECNOFLOOR
jsou určené ke splnění těch nejnáročnějších
požadavků při intenzivním a pravidelném
používání. Po období zacíleného výzkumu jsme
vytvořili tuto nabídku podlahových materiálů, které
jsou dokonale vhodné pro požadavky intenzivní
každodenní aktivity, a rovněž splňují bezpečnostní
a hygienické normy, pro veškeré takové aplikace,
ve kterých se vyžaduje trvanlivost, odolnost a
atraktivní povrchová úprava.
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tecnofloor

tecnofloor

Tw-3040

T-3020

PU-3010

EPOXIDOVÁ NANESENÁ VRSTVA SE
100% OBSAHEM PEVNÝCH LÁTEK

EPOXIDOVÁ KRYCÍ VRSTVA NA VODNÍM
ZÁKLADU

KRYCÍ VRSTVA NA POLYURETANOVÉM
ZÁKLADU

Produkt TECNOFLOOR T-3020 je pigmentovaná,
v kapalném stavu nanášená, epoxidová vrstva,
se 100% mechanickou a chemickou odolnosti,
pro krycí vrstvy betonových podlah a chodníků.
Tento produkt je speciálně určený jako povrchová
úprava pro průmyslové betonové podlahy, u
kterých se vyžadují vysoké poskytované výkony.

Produkt
TECNOFLOOR
TW-3040
je
pigmentovaná, v kapalném stavu nanášená,
epoxidová vrstva, na vodním základu, vysoce
odolná k chemickému a mechanickému
působení. Tento produkt je speciálně určený
pro aplikaci v garážích, ve vozidlových parcích, v
prostorech s vozidlovým dopravním provozem, a
pro podlahy s náročnými požadavky v termínech
dekontaminace a čištění, k využití v oblastech
chemického průmyslu a výroby potravin.

Produkt TECNOFLOOR PU-3010 je jasná, v
kapalném stavu nanášená, pigmentovaná vrstva,
s polyuretanovým základem, pro nanášení na
betonové podlahy. Tento produkt je speciálně
určený pro aplikaci v garážích, ve vozidlových
parcích, v prostorech s vozidlovým dopravním
provozem, a pro podlahové materiály s náročnými požadavky v termínech dekontaminace a čištění, k využití v oblastech chemického průmyslu
a výroby potravin.

Pevnost
flexibilnost

47

tecnofloor

UNE-EN
1504.2

Pevnost

Pevnost

flexibilnost

flexibilnost

tecnofloor
PU-3060

KRYCÍ VRSTVA NA POLYURETANOVÉM
ZÁKLADU, SE 100% OBSAHEM PEVNÝCH
LÁTEK
Produkt TECNOFLOOR PU-3060 je jasná, v
kapalném stavu nanášená, pigmentovaná vrstva,
s polyuretanovým základem, pro nanášení na
betonové podlahy. Tento produkt je speciálně
určený jako ochranná vrstva a povrchová úprava
pro průmyslové betonové podlahy a v prostorech
s intenzivním dopravním provozem.

STANDARDNÍ BARVY

RAL 3016

RAL 6001

RAL 7042

SPECIÁLNÍ BARVY

(konzultovat)

Pevnost
flexibilnost
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Počet složek

2

2

1

2

Na vodě založený epoxid

Epoxid se 100% obsahem
pevných látek

Polyuretanový základ na
rozpouštědlovém základu

Polyuretan se 100%
obsahem pevných látek

± 1,3 g/cm3

± 1,65 g/cm3

± 1,1 g/cm3

± 1,65 g/cm3

± 65%

100%

75%

100%

Viskozita ISO VG 6 při 23ºC

± 1.500 cps

± 800 cps

± 300 cps

± 800 cps

Doba zpracovatelnosti při 23ºC

± 90 minut

± 50 minut

-

± 50 minut

45 minut

± 40 minut

± 40 minut

± 40 minut

5 ~ 7 hodin

6 ~ 8 hodin

6 ~ 8 hodin

6 ~ 8 hodin

7 dni

7 dni

7 dni

7 dni

± 24 hodin

± 24 hodin

± 24 hodin

± 24 hodin

>75

>80

>70

>65

>2 MPa

>2 MPa

>2 MPa

>2 MPa

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Povaha produktu
Hustotě
Obsah tuhých látek

Výchozí schnutí při 23ºC
Doba mezi aplikacemi jednotlivých vrstev
při 23ºC
Úplné vytvrzení při 23ºC
Možnost přecházení
Tvrdost Shore D v době 7 dnů
Přilnavost k betonu (UNE EN 1542:2000)
Teplota povrchu / teplota okolního ovzduší
Teplotní odolnost
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tecnofoam
POLYURETHANE FOAMS

51

TECNOFOAM je řada polyuretanových pěn speciálně konstruovaných
pro nástřiky v obytných, komerčních a průmyslových stavbách.
K dispozici je široká řada objemových hustot pěn k pokrytí všech
specifických požadavků.
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tecnofoam
POLYURETHANE FOAMS

POLYURETANOVÉ PĚNY
PRO VYSOKÉ POSKYTOVANÉ
VÝKONY
Produkty
TECNOFOAM
představují
oblast
polyuretanových pěn, speciálně určených pro
stříkání a vstřikování, pro aplikace v obytných,
obchodních a průmyslových prostředích. Jsou zde
k dispozici rozmanité hustoty tak, abyste získali
nabídku toho správného produktu pro požadavky
vašeho projektu.
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tecnofoam
G-2008

tecnofoam
G-2025

tecnofoam

tecnofoam

G-2035

G-2040

HUSTOTA 8 kg/m

HUSTOTA 25 kg/m

HUSTOTA 35 kg/m

HUSTOTA 40 kg/m3

Tato pěna je vyvinutá pro tepelnou
izolaci a pro izolaci proti povětrnostním
vlivům v obytných budovách. Produkt
se doporučuje pro aplikaci na vnitřních
stěnách a na nepochozích vrstvách. Vysoká
úroveň prodloužení slouží pro maximální
efektivnost ve dřevěných a nosníkových
konstrukcích.

Tato pěna je speciálně určená pro tepelnou
izolaci ve stavebnictví a v průmyslu. Tento
produkt se může aplikovat do vnitřních
dutin fasád, u větraných fasád, v zařízeních
pro chov zvířat, v zemědělských a
průmyslových instalacích. Se dosáhne pěna
s velkou tloušťkou s minimální spotřebou
energie.

Tato pěna je speciálně určená pro tepelnou
izolaci ve stavebnictví a v průmyslu. Tento
produkt se může aplikovat do vnitřních
dutin fasád, u větraných fasád, v zařízeních
pro chov zvířat, v zemědělských a
průmyslových instalacích.

Efektivní izolační systém s hustotou 40 kg/
m3, bez přítomnosti látek poškozujících
ozonovou vrstvu. Produkt je ideální pro
použití v krycích vrstvách s možností
přecházení a při podlahovém topení.

3

3

3

vstřikovací pěny
Dvousložkové systémy, speciálně určené pro
tepelnou izolaci v průmyslových a stavebních
projektech.
Produkty jsou bez přítomnosti látek poškozujících
ozonovou vrstvu a bez skleníkových plynů, a po
svém nainstalování nevytvářejí žádné emise.
Tepelná vodivost daného produktu zůstává konstantní
po celou dobu jeho životnosti, na rozdíl od některých
jiných pěn, které se vytvářejí při uvolňování plynů s
nízkým bodem varu.
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tecnofoam
G-2040

tecnofoam

FR

G-2050

HUSTOTA 50 kg/m3

HUSTOTA 40 kg/m
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
3

Tato pěna je specificky určená pro tepelnou
izolaci ve stavebnictví a v průmyslu,
pro aplikaci na střechách, na vnitřních
dutinách fasád, u větraných fasád, v
zařízeních pro chov zvířat, v zemědělských
a průmyslových instalacích, a tak dále.
Se speciálními vlastnostmi pro požární
odolnost.

Produkt je ideální pro rozsáhlé povrchy
s intenzivním dopravním provozem.
Jeho vysoká hustotě poskytuje vynikající
hydroizolační vlastnosti.

tecnofoam
I-2008

S vysokými izolačními schopnostmi stříkaného
polyuretanu se nemohou srovnávat žádné jiné
stavební materiály.
Naše systémy jsou speciálně formulované pro
poskytnutí nejenom vynikající izolace, ale vykazují
rovněž ideální mechanické vlastnostmi pro
veškeré stavební a průmyslové aplikace.

tecnofoam
I-2035

HUSTOTA 10-15 kg/m

HUSTOTA 35-40 kg/m3

Polyuretanový systém pro vstřikování do
dutin vnitřních stěn. Produkt je ideální
pro aplikace vyžadující určitou úroveň
protihlukové izolace.

Polyuretanový
systém
ideální
pro
vstřikování, pro zaplnění součástí a pro
tepelnou izolaci.

3

stříkací pěny
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tecnofoam
G-2008

Vnitřek stěn a nepochozí
střechy.

8

35

kg/m3

kg/m3

tecnofoam
G-2025

tecnofoam
G-2035

Vnitřní komory, invertované
střechy, větrané fasády, a tak dále.

50

kg/m3

tecnofoam
G-2050

Krycí vrstvy a terasy s pěším a
intenzivním dopravním provozem,
a tak dále.

tecnofoam
G-2040

tecnofoam
I-2008

Vstřikování do vnitřních dutin s
protihlukovou izolací.

8

kg/m3

50

kg/m3

tecnofoam
G-2040

Krycí vrstvy / terasy s pěším
dopravním provozem.

tecnofoam
I-2035

Plnění prvků a potrubí.
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FR

Izolace se specifickými požadavky na
požární odolnost.

Aplikovaná hustota

8 kg/m3

25 ~ 35 kg/m3

35 ~ 45 kg/m3

40 ~ 50 kg/m3

± 0,038 W/m·K

± 0,030 W/m·K

± 0,030 W/m·K

± 0,029 W/m·K

Obsah otevřených buněk

-

EUROCLASS E

EUROCLASS E

EUROCLASS E

Odolnost proti stlačení

-

-

-

> 220 KPa

Aplikovaná hustota

40 ~ 50 kg/m3

50 ~ 60 kg/m3

10 ~ 15 kg/m3

40 ~ 47 kg/m3

Tepelná vodivost

± 0,030 W/m·K

± 0,029 W/m·K

± 0,039 W/m·K

± 0,027 W/m·k

M1

EUROCLASS E

EUROCLASS E

EUROCLASS E

> 195 KPa

>350 KPa

-

-

Tepelná vodivost

Obsah otevřených buněk
Odolnost proti stlačení
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primer
AS-1010

EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR SE SPECIÁLNÍ NÁPLNÍ GRAFITOVÝCH ŠUPINEK

základní nátěry

Jsou k dispozici různé volitelné možnosti
základních nátěrů pro dosažení maximální
přilnavosti systému a pro zajištění
dokonalého a dlouhodobého výsledku.

Dvousložkový epoxidový základní nátěr na vodním
základu, se speciální náplní grafitových šupinek.
Produkt je speciálně určený pro zvýšení úrovně rozptylování vzniklých elektrostatických nábojů.

primer
PUc-1050

PU-1000

JEDNOSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ
ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA ROZPOUŠTĚDLOVÉM
ZÁKLADU
Jednosložkový polyuretanový základní nátěr s nízkou
viskozitou, s vysokým obsahem tuhých látek.
Produkt je speciálně určený pro zvýšení přilnavosti, a
rovněž pro zlepšení a přípravu povrchů k aplikaci systému DESMOPOL.

primer
EP-1020

POLYURETANOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR SE
100% OBSAHEM PEVNÝCH LÁTEK, PRO
NÍZKÉ TEPLOTY

Dvousložkový základní nátěr na epoxidovém
základu, nanášený v kapalném stavu, se 100%
obsahem pevných látek.

Dvousložkový polyuretanový základní nátěr s nízkou
viskozitou, se 100% obsahem tuhých látek.

Produkt je speciálně určený pro zlepšení přilnavosti epoxidových podlahových systémů TECNOFLOOR T-3020 na betonovém povrchu.

Produkt je speciálně určený pro chladné oblasti, pro
zvýšení přilnavosti, a rovněž pro zlepšení a přípravu
povrchů před aplikací.

primer
WET

DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ
NÁTĚR PRO VLHKÉ POVRCHY
Dvousložková epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědel, s nízkou viskozitou, pro aplikaci v jedné jediné
vrstvě.
Produkt je speciálně určený pro zlepšení přilnavosti
našich hydroizolačních systémů na povrchu s vysokou
úrovní zbytkové vlhkosti
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primer

primer·t
CLEAR

IMPREGNAČNÍ PRODUKT NA ZÁKLADĚ
ALKOHOLOVÉHO ROZTOKU, S OBSAHEM
SLOŽEK PRO PODPORU PŘILNAVOSTI
Impregnační produkt na základě alkoholu, speciálně
určený ke zvýšení přilnavosti transparentní membrány
DESMOPOL T na neporézním povrchu

primer
PU-1050

POLYURETANOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR
SE 100% OBSAHEM PEVNÝCH LÁTEK
Dvousložkový polyuretanový základní nátěr s
nízkou viskozitou, se 100% obsahem pevných
látek.
Produkt je speciálně určený pro zvýšení přilnavosti, a rovněž pro zlepšení a přípravu porézních povrchů, jako je beton a malta.

primer
EPw-1070

EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA
VODNÍM ZÁKLADU
Dvousložkový epoxidový základní nátěr na
vodním základu.
Produkt je určený pro zvýšení přilnavosti, a
rovněž pro zlepšení povrchu krycí vrstvy na
neporézních materiálech, jako je keramika,
kovy, dřevo, asfalt, PVC nebo asfaltové krytiny,
a tak dále, před aplikací systémů TECNOCOAT,
DESMOPOL nebo TECNOFLOOR.

Počet složek
Povaha produktu
Hustota

2
Epoxid na vodním
základu
1.100 kg/m3

1

2

2

Polyuretan na
rozpouštědlovém
základu

Polyuretan se 100%
obsahem pevných
látek

Polyuretan se 100%
obsahem pevných
látek

1.100 kg/m3

1.110 kg/m3

1.110 kg/m3

Obsah tuhých látek

-

> 85 %

100 %

100 %

Přilnavost k betonu

> 3 Mpa

> 2 Mpa

> 2 Mpa

> 2 Mpa

-

550 cps

450-A / 900-B cps

450-A / 900-B cps

Suchý na dotek, v době

5 ~ 6 hodin

60 minut

60 minut

60 minut

Absolutní doba schnutí

7 dni

2 ~ 3 hodin

2 ~ 3 hodin

2 ~ 3 hodin

Maximální doba pro použití

48 hodin

24 hodin

24 hodin

24 hodin

Teplota pro použití

10 ~ 30 ºC

5 ~ 30 ºC

5 ~ 35 ºC

5 ~ 15 ºC

Maximální vlhkost povrchu

8%

5%

5%

5%

Ředění

NE

5 ~ 10 % ředidla

NE

NE

2

2

Viskozita při 23ºC

Počet složek

Epoxid se 100%
obsahem pevných
látek

Epoxid na vodním
základu

1.110 kg/m3

1.000 kg/m3

Obsah tuhých látek

> 85 %

Přilnavost k betonu
Viskozita při 23ºC

2

1

Epoxid se 100%
obsahem pevných
látek

Produkt na základě
alkoholu

1.540 kg/m3

0.830 kg/m3

> 60 %

100 %

-

> 2 Mpa

> 2 Mpa

> 2 Mpa

-

550 cps

3.500 cps

-

40 cps

Suchý na dotek, v době

60 minut

5 ~ 6 hodin

-

-

Absolutní doba schnutí

2 ~ 3 hodin

7 dni

3 ~ 6 hodin

10 ~ 15 minut

Maximální doba pro použití

24 hodin

24 hodin

3 ~ 6 hodin

-

Teplota pro použití

5 ~ 30 ºC

3 ~ 35 ºC

5 ~ 35 ºC

5 ~ 35 ºC

5%

8%

98 % (zbytková )

-

5 ~ 10 % ředidla

5 ~ 20 % vody

NE

NE

Povaha produktu
Hustota

Maximální vlhkost povrchu
Ředění
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2C

tecnotop

Produkt pro ochranu u veškerých systémů,
speciálně aromatických. Produkt Tecnotop
se může vyrábět v jakékoliv barvě *.

ALIFATICKÁ POLYURETANOVÁ PRYSKYŘICE
Dvousložková alifatická polyuretanová pryskyřice pro ošetření,
dekoraci a ochranu podlahových materiálů, s lesklou povrchovou
úpravou. Produkt vytváří tvrdou, průběžnou a odolnou vrstvu s
vynikajícími mechanickými vlastnostmi a přilnavostí, díky kterým se
dosahuje odolnost proti povětrnostním podmínkám, extrémním
teplotám a ultrafialovému (UV) záření.
Tento produkt má od Ministerstva zdravotnictví osvědčení pro
kontakt s potravinami, v souladu se zkušebními postupy vykonanými
v roce 1991.
Produkt je vynikající pro použití jako ochranná vrstva pro aromatické
membrány DESMOPOL a TECNOCOAT.

2CP

ALIFATICKÁ POLYURETANOVÁ PRYSKYŘICE PRO
PODMÍNKY PLNÉHO PONOŘENÍ
Dvousložková alifatická polyuretanová pryskyřice pro ošetření,
dekoraci a ochranu podlahových materiálů, v oblastech s výskytem
chlórované vody, včetně podmínek plného ponoření. Produkt se
speciálně doporučuje pro nanesené vrstvy u plaveckých bazénů,
umělých vodních nádrží a vodních parků.
Vynikající elastické vlastnosti tohoto produktu a jeho přilnavost
umožňují vytváření ochranné vrstvy na flexibilních podkladech ve
velké tloušťce, ať již se jedná o epoxid, polyureu nebo polyuretan.
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* Zeptejte se na podmínky pro minimální objednací množství.
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ZA HORKA STŘÍKANÉ
MEMBRÁNY

V KAPALNÉM STAVU
NANÁŠENÉ

P-2049
Membrána 100% čistá polyurea.

PU
Polyuretanová
hydroizolační membrána.

tecnocoat

Rozsah produktů
Tecnopol

Veškerá nabídka našich produktů je zde
uvedená v soupisu na jedné stránce

tecnocoat

P-2049 LV
Membrána s nízkou viskozitou,
100% čistá polyurea

tecnocoat

P-2049 EL
Průtažná membrána 100% čistá
polyurea (prodloužení >600%).

desmopol

desmopol·t
PU CLEAR

Transparentní polyuretanová
membrána.

desmopol·2cb
PU BITUMEN

Polyuretanová / bitumenová membrána pro
hydroizolaci a ochranné vrstvy.

tecnocoat

CP-2049
Membrána polyurea, pro aplikaci za
studena.

PODLAHOVÉ
SYSTÉMY

tecnofloor

ALIFATICKÉ VRCHNÍ
NANÁŠENÉ VRSTVY
2C

Alifatická polyuretanová pryskyřice.

Tw-3040
Epoxidová nanesená vrstva na vodním
základu.

tecnofloor

T-3020
Epoxidová nanesená vrstva se 100%
obsahem pevných látek.

tecnofloor
PU-3010

2CP

Alifatická polyuretanová
pryskyřice,vhodná pro podmínky
plného ponoření.

63

Nanesená vrstva na polyuretanovém
základu.

tecnofloor

PU-3060
Nanesená vrstva na polyuretanovém
základu, se 100% obsahem pevných
látek.

ADITIVNÍ
PROSTŘEDKY

desmoplus

1 LAYER
Aditivní prostředek pro aplikaci
produktu DESMOPOL v jedné jediné
vrstvě.

desmosolvent

DILUTION & CLEANER
Speciální ředidlo pro ředění produktů
DESMOPOL a TECNOTOP.

desmothix
LIQUID

Aditivní prostředek pro aplikaci
produktu DESMOPOL na svislý
povrch.

pigments

COLOR
Speciální barvivo pro použití v oblasti
nátěrů TECNOTOP.

STŘÍKACÍ PĚNY

tecnofoam
G-2008

Polyuretanová pěna o hustota 8 kg/m3

tecnofoam
G-2025

Polyuretanová pěna o hustota 25 kg/m3

tecnofoam
G-2035

Polyuretanová pěna o hustota 35 kg/m3

tecnofoam
G-2040

Polyuretanová pěna o hustota 40 kg/m3

tecnofoam
G-2040

FR

Polyuretanová pěna o hustota 40 kg/m3
Zvláštní reakce na oheň.

tecnofoam
AKRYLOVÁ
MEMBRÁNA

setipol
ACRYLIC

Akrylový voděvzdorný produkt.

G-2050

Polyuretanová pěna o hustota 50 kg/m3

VSTŘIKOVACÍ PĚNY

tecnofoam
I-2008

Polyuretanová pěna o hustota 10 - 15 kg/m3

tecnofoam
I-2035

Polyuretanová pěna o hustota 35 - 40 kg/m3

ZÁKLADNÍ
NÁTĚRY

primer
AS-1010

Epoxy Opatření základního /
penetračního nátěru with special
graphite chips

primer
PU-1000

Jednosložkový polyuretanový
základní nátěr na rozpouštědlovém
základu.

primer

PU-1050
Polyuretanový základní nátěr se
100% obsahem pevných látek.

primer

PUc-1050
Polyuretanový základní nátěr, pro
nízké teploty, se 100% obsahem
pevných látek.

primer
EP-1020

Epoxidový základní nátěr se 100%
obsahem pevných látek.

primer

EPw-1070
Epoxidový základní nátěr na vodním
základu.

primer

WET
Dvousložkový epoxidový základní
nátěr pro vlhké podmínky.

primer·t

CLEAR
Impregnační základní nátěr v
alkoholovém roztoku, s obsahem
složek pro podporu přilnavosti.

PROTISKLUZOVÁ
ÚPRAVA

silica
SAND

Prostředek pro protiskluzovou
povrchovou úpravu.

tecnoplastic
F

Dekoratívna povrchová úprava - 0,25 mm

tecnoplastic
C

Prostředek pro dekorativní a
protiskluzovou povrchovou úpravu,
rozměr částeček 0,25 mm.

PŘÍPRAVA
PODKLADU

g80
MESH

Síť pro zesilování hydroizolačních
membrán.

mastic
PU

Jednosložkový polyuretanový tmel.

tecnoband
100

Podpůrná a zesilující páska.
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we develop value.com
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