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TECNOPOL
Tecnopol je chemická spoločnosť založená v roku 1996, 
ktorá sa zameriava na vývoj, spracovanie a výrobu vysoko 
kvalitných a technologicky vyspelých stavebných materiálov.

Náš záväzok voči výskumu a vývoju inovatívnych materiálov 
nám umožnil stať sa jedným z popredných európskych 
výrobcov striekaných membrán a izolácií. 

V našom špecializovanom rade produktov by sme 
chceli osobitne poukázať na materiály hydroizolačnej a 
ochrannej škály TECNOCOAT a DESMOPOL, materiály 
penovej polyuretánovej izolácie TECNOFOAM a epoxidy 
TECNOFLOOR určené na podlahy pre priemyselné objekty.

Náš obchodný model, ktorý je založený na kvalite výskumu 
a vývoji, nám umožnil pracovať v súlade s najprísnejšími 
štandardmi kvality daného odvetvia, čo z nás robí jedným z 
najväčších dodávateľov na národnom i medzinárodnom trhu.
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DISTRIBÚCIA TECNOPOLU

TECNOPOL je medzinárodná spoločnosť so sídlom v 
Španielsku a pobočkami vo Francúzsku, Rumunsku, Poľsku a 
Čile. Služby a zásobovanie taktiež ponúkame prostredníctvom 
našich distribútorov naprieč Európou, Blízkym východom, 
Áziou, Oceániou a veľkou časťou amerického kontinentu.

V súčasnosti sme zastúpení vo viac ako 45 krajinách po celom 
svete cez naše pobočky, sieť distribútorov a priemyselné 
partnerstvá�

Vďaka tomuto globálnemu zastúpeniu a logistických 
možností, ktoré ponúkame, môžeme asistovať Vašej 
spoločnosti na projektoch vo všetkých kútoch sveta.
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KVALITA S PRIDANOU HODNOTOU

Naším cieľom je zabezpečiť, aby bol Vašej práci zaručený 
úspech a aby bola vykonaná v tej najvyššej kvalite. Na tento 
účel ponúkame služby nášho tímu expertov, ktorý Vám bude 
pomáhať a radiť v zmysle najlepšieho riešenia pre všetky Vaše 
projekty�

Naša predajná sieť je vždy k dispozícii na pomoc a taktiež 
vymenujeme osobného zástupcu, kvalifikovaného 
kedykoľvek poskytnúť konkrétnu radu.

Ponúkame technickú podporu pre architektov, inžinierov, 
technické útvary a dodávateľov. Váš osobný poradca bude k 
dispozícii pre riešenie akýchkoľvek pochybností a pomôže s 
konkrétnymi potrebami Vášho projektu.

Ďalej budeme poskytovať všetky informácie, technické 
špecifikácie a certifikácie pre náš sortiment výrobkov pred, 
počas a po vykonaní diela.

Okrem toho, ak to Váš projekt vyžaduje, naše výskumné a 
vývojové oddelenie bude nápomocné pri výrobe formuliek 
špeciálne na mieru, spolu so všetkými nevyhnutnými 
skúšobnými postupmi.
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Produkty TECNOCOAT predstavujú rad vysoko kvalitných vodotesných membrán 
produkovaných tak, že sa ich kvapalná zložka vystaví vysokým teplotám a tlaku. Ich 
výborné mechanické vlastnosti ich robia jednými z najpoužívanejších membrán pre 
stavebné práce zahŕňajúce náročných technických špecifikácií.
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VODEODOLNÉ MEMBRÁNY A 
OCHRANNÉ NÁSTREKY 
TECNOCOAT je názov škály produktov, ktoré boli 
vyvinuté vo všeobecnosti na hydroizoláciu a ochranu 
povrchov�

V rámci produktovej škály TECNOCOAT by sme chceli 
dať do pozornosti materiál TECNOCOAT   P-2049, 
dvojzložkovú čistú polyureu, ktorá vytvára pevnú a 
vodeodolnú membránu bez spojov či prekrytí, úplne 
priľnavú k povrchu, environmentálne nezávadnú a s 
výhodou schnutia už po 5 sekundách.

Vďaka vysokej úrovni adhézie na väčšinu povrchov 
poskytujú produkty TECNOCOAT bezpečnú a trvalú 
spojitosť s podkladom. Zabezpečujú konečný povrch 
bez hrdze či korózie, ktorý môže byť protišmykový vo 
viacerých odtienoch farieb.

Membrány TECNOCOAT  sú extrémne trvácne, odolné 
voči chemikáliam a trvalo poskytujú vynikajúce vlastnosti 
aj voči poveternostným vplyvom.



12



13

100% ČISTÁ POLYUREOVÁ MEMBRÁNA

TECNOCOAT P-2049 je čistá dvojzložková aromatická polyurea, ktorá po aplikácii vytvára celistvú 
hydroizolačnú membránu bez spojov, úplne priľnutú k podkladu a je vysoko odolná voči opotrebovaniu a 
oteru, ako aj akémukoľvek kontaktu s chemikáliami a ropnými produktmi. Suchá na dotyk už po 5 sekundách 
môže byť pripravená aj na automobilovú prevádzku za menej ako 3 hodiny.

Membrána TECNOCOAT P-2049 má certifikát ETE 11/0357 a je garantovaná jej životnosť po dobu 25 rokov pri 
minimálnej hrúbke nástreku 1.4mm

100% ČISTÁ ROZTIAŽNA POLYUREOVÁ 
MEMBRÁNA (ROZTIAŽNOSŤ >600%)

100% čistá  polyurea  TECNOCOAT P-2049  
EL  je systém  pružnej  membrány, ktorá  bola 
vyvinutá  ako jedinečná  krycia vrstva vhodná 
ma  hydroizoláciu, ochranu a  všeobecne  
uzatvárajúcu / tesniacu vrstvu. Je vhodná najmä na 
kovové povrchy, ktoré majú tendenciu pohybu a 
reagujú na vonkajšie zmeny (teplo-chlad).

POLYEUREOVÁ MEMBRÁNA 100% ČISTÁ 
NÍZKOVISKÓZNA MEMBRÁNA

TECNOCOAT P-2049 LV je 100% čistý, 
nízkoviskózny polyureový elastomér, ktorý sa 
osobitne doporučuje ako ochranný nástrek na 
tepelnú izoláciu TECNOFOAM. Táto polyurea 
môže byť aplikovaná s tým istým príslušenstvom 
napr. Graco Reactor E-30, ktoré bolo použité na 
aplikáciu  polyuretánovej peny�

POLYUREA PRE STUDENÚ APLIKÁCIU

TECNOCOAT CP-2049 je dvojzložková polyurea 
určená na manuálnu aplikáciu použitím valčeka. 
Odporúčame najmä na rekonštrukčné práce na 
strešných povrchoch, ktoré vyžadujú kvalitnú 
povrchovú vrstvu, no sú len ťažko prístupné 
s nástrekovým príslušenstvom. Membrána je 
vhodná aj na pešiu prevádzku.

ŠKÁLA TECNOCOAT

tecnocoat
CP-2049

tecnocoat
P-2049

tecnocoat
P-2049 EL

tecnocoat
P-2049 LV
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Úplne vodotesný, 100% 
hydroizolácia

Certifikovaná na styk s 
pitnou vodou

Vodeodolný Ochrana voči korózii a 
oxidácii

Účinná ochrana 
voči agresívnym 

chemikáliam

Rýchla aplikácia Jednoduchá aplikácia Extrémne odolná voči 
vysokým teplotám

Bez špár a prekrytí Excelentne priľnavá na 
povrchy

Všetka geometrie Plne dodržiavané Rýchlo suché Aplikovateľná pri 0 
stupňoch celzia

EOTA certifikát 
životnosť 25 rokov

w3

5
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CERTIFIKÁT ETA (EUROEPAN TECHNICAL ASSESSMENT) (W3 25 ROKOV)

TECNOCOAT má ETA certifikát. Tento dokument je založený na Európskom technickom testovaní, ktoré 
schvaľuje vhodnosť produktu na jeho špecifický účel vzhľadom na súlad so základnými konštrukčnými 
požiadavkami stavebného diela, pre ktoré je daný produkt vytvorený.

Podľa ETAG 005 – smernica, ktorá reguluje rozhodnutia ETA pre vodeodolné systémy na povrchy a strechy 
aplikované v tekutej forme�

POVOLENIE UNE-EN 1504-2

TECNOCOAT má certifikát UNE-EN 1504-2, čiže oficiálne Európske schválenie pre produkty a 
systémy vytvorené na ochranu a opravu betónových štruktúr.

CERTIFIKÁT PRE STYK S PITNOU VODOU

Applus certifikácia, ktorú má TECNOCOAT P-2049 garantuje, že v rámci analyzovaných parametrov, 
sa materiál podraďuje požiadavkám definovaným podľa Kráľovského dekrétu 140/2003 (Európska 
smernica 98/83/CE z 3/11/98).

Je potrebné poznamenať, že nebola  pozorovaná žiadna chemická reakcia v produkte po jeho 
vystavení koncentrácii 20ppm chlóru, vďaka čomu je produkt v súlade s Kráľovským dekrétom 
140/2003.

CERTIFKÁT PRE KONTAKT S POTRAVINÁRSKYMI PRODUKTMI: ETANOL

Membrána TECNOCOAT P-2049 má certifikát vydaný ústavom Applus, ktorý prehlasuje, že migrácia po 
kontakte s ETANOLOM je nižšia ako povolený svetový limit podľa SMERNICE (UE) No. 10/2011, na základe 
UNE EN 1186.1:2002 a UNE EN 1186.:2008, a tým pádom umožňuje používanie produktu v skladoch vína, piva 
a destilátov�

POVOLENIA A CERTIFIKÁCIE
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Naša škála produktov TECNOCOAT predstavuje 
ideál pre hydroizoláciu širokého spektra povrchov, 
ktoré sú určené pre akékoľvek využitie.

TECNOCOAT je vysoko využívaný vo 
voľnočasových zariadeniach ako sú bazény a 
vodné parky, rybie farmy a akváriá. TECNOCOAT 
vytvára bezchybnú a dlho trvajúcu hydroizoláciu.

Vysoká odolnosť produktu ho robí ideálnym na 
ochranu zariadení a kontajnerov, ktoré podliehajú 
kontaktu so žieravinami a chemickými produktmi. 
Zabraňuje tak priesakom, ktoré by mohli spôsobiť 
škodu na životnom prostredí.

TECNOCOAT je vhodný na ošetrenie elektrických 
skríň a boxov, pretože obsahuje antistatické zložky 
a neinterferuje z elektrickými komponentmi.

V krátkosti poskytujú produkty TECNOCOAT 
dokonalé riešenie pred hydroizoláciu a ochranu 
všetkých stavebných elementov.

VODEODOLNOSŤ

Kryty



18

Priemyselné zariadenia

Bazény a kúpaliská Potrubia

Nádrže na pitnú vodu
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NOVO VYTVORENÁ KRYCIA VRSTVA

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 

4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C 

KRYCIA VRSTVA S KERAMICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Nová vrstva penetračného náteru   

5. Keramická povrchová úprava - zafixovaná s použitím malty

NEKONEČNÁ ŠKÁLA  
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Vzhľadom na rôznorodosť povrchov a univerzálnosť membrány 
TECNOCOAT, je možné použiť takmer neobmedzené množstvo 

povrchových úprav. Váš technický poradca z Tecnopolu Vám pomôže 
navrhnúť  ideálny systém, „šitý na mieru“ Vášmu projektu.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA PARKOVISKA

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 

4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F

TRADIČNÁ INVERZNÁ KRYCIA VRSTVA

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049  

4. Polyurethane sheet | 5. Gravel finish 

KLASICKÁ STREŠNÁ SKLADBA S TERMOIZOLÁCIOU

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Pena TECNOFOAM 

5. Ochranná vrstva TECNOCOAT P-2049 LV alebo TECNOTOP 2C

POVRCHOVÁ VRSTVA SO ZÁHRADNOU / ZELENOU ÚPRAVOU

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 

4. Zvolený systém pre zahradnú / zelenú povrchovú úpravu
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RENOVÁCIA POVRCHOV

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049  

4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C  
alebo TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F

PLOCHÁ KRYCIA VRSTVA S KONEČNOU ÚPRAVOU NA KOŠÍKOCH

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána TECNOCOAT P-2049  

4. Povrchová úprava s podlahou na podpěrkách

PIATY FACADE

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným 
náterom | 3. Membrána TECNOCOAT P-2049  

4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C

PLAVECKÉ BAZÉNY

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Povrchová úprava s produktom  

TECNOTOP 2CP alebo keramická povrchová úprava
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FIBRE CEMENT

1. Príprava povrchu | 2.  Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 EL | 4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C

ŠKRIDLOVÁ STRECHA

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 | 4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C

TANKY A NÁDRŽE

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána TECNOCOAT P-2049

1

2
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PLECHOVÁ STRECHA

1. Príprava povrchu | 2.  Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána TECNOCOAT P-2049 EL | 4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C
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PRIEMYSELNÁ OCHRANA

INÉ VYUŽITIE MEMBRÁNY
Vynikajúce mechanické vlastnosti membrán 
TECNOCOAT ich robia ideálnymi na všetky 
typy využitia; dodatočne k ich hydroizolačným 
schopnostiam. Úplná priľnavosť produktu 
TECNOCOAT P-2049 na všetky povrchy 
potvrdzuje, že polyurea je vynikajúci ochranný 
nástrek proti externým faktorom a zabraňuje 
korózii a opotrebeniu materiálov, na ktorých je 
aplikovaný. 

TECNOCOAT P-2049 má v priemysle široké 
využitie ako napr. ochranu a hydroizoláciu trubiek 
vodných nádrží a zásobníkov na chemické 
produkty, plyny, alkohol, potravinárske produkty 
atď.

TECNOCOAT P-2049 je široko využívaný 
ako ochranný nástrek nakladacích povrchov 
pre pick-upy, dodávky, nákladné vozidlá, 
poľnohospodárske stroje, atď.
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ŤAŽBA DODÁVKY
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OFFSHORE

Membrána TECNOCOAT P-2049 zabezpečí odolnosť voči chemickým 
a fyzickým poškodeniam lodí  slanou vodou, zlým počasím a nárazom 

do iným člnov alebo mól. Membrána sa aplikuje na trup ako aj na 
palubu lodí�
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DEKORATÍVNE PRVKY

Adaptibilita TECNOCOAT P-2049 na všetky geometrické tvar 
ho robí ideálnym pre tvarované povrchy a materiály ako sochy a 
dekoračné prvky na budovách, atď.
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TECNOCOAT poskytuje špecifickú 
ochranu ako pancierové plátovanie 
s hrúbkou približne 5mm. Polyurea 
vytvára vynikajúce ochrané vlastnosti 
proti výbušninám a externým útokom 
vďaka jej vysokej schopnosti absorpcie 
energie a odolnosti proti nárazom 
úlomkov.

Pružná sila a expanzná kapacita tohto 
materiálu poskytuje vynikajúcu 
konzistenciu na múroch a stenách, 
na ktorých je aplikovaná. Jej rýchla 
aplikácia a jednoduchá oprava na 
mieste robia polyureu ideálnou pre 
použitie v dočasných vojenských 
zariadeniach v bojových zónach, 
ambasádach, policajných staniciach, 
kasárňach a všetkých ďalších miestach, 
ktoré vyžadujú osobitné ochranné 
opatrenia chrániace obyvateľov pred 
vysokorýchlostnými úlomkami v 
prípade explózie. 

PANCIEROVÉ PLÁTOVANIE  
A OBRANA
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MÚR BEZ TECNOCOATU

Externá explózia rozbije múr a 
uvoľnený materiál vystrelí dovnútra, 
pričom tak spôsobí škodu a zranenia 
tým, ktorí sa nachádzajú vo vnútri.

MÚR S TECNOCOATOM

Ten istý výbuch rovnako rozbije múr; 
avšak polyureová membrána (min. 
5mm) zaistí, že materiál priľnutý k 
povrchu stien zabráni roztriešteniu 
úlomkov smerom dnu.
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Počet zložiek 2 2 2 2

Hustota ± 1.100 kg/m³ ± 1.150 kg/m³ ± 1.150 kg/m³ ± 1.350 kg/m³

Rozťažnosť > 250% > 600% > 250 % > 500%

Pevnosť v ťahu ± 23 MPa ± 23 MPa ± 13 MPa ± 7 MPa

Priľnavosť > 5 MPa > 5 MPa > 5 MPa > 5 MPa 

Tvrdosť(shore A) > 90 > 75 > 85 ~ 90 > 85

Tvrdosť(shore D) > 50 - > 45 ~ 50 > 35

Čas do gelového stavu 3 ~ 5 sekúnd 13 ~ 25 sekúnd 15 ~ 20 sekúnd 20 ~ 25 minút

Čas do ďalšieho nástreku ± 12 hodín ± 12 hodín ± 12 hodín ± 12 hodín

Reakcia na oheň Euroclass E Euroclass F Euroclass F Euroclass F

Ochrana proti koreňom áno áno áno -

Obsah sušiny 100% 100% 100% > 90%
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Produktová škála výrobkov DESMOPOL, ktoré sú dodávané v kvapalnej forme a 
vytvárajú rovnomernú, pružnú a úplne vodotesnú membránu s vlastnosťami, ktoré 
ju robia vynikajúcou voľbou pre všetky typy povrchov - či už nových stavieb alebo 
veľkých či malých renovačných projektov.
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MEMBRÁNA  
A HYDROIZOLÁCIA PRE VŠETKY TYPY POVRCHOV
Produktová škála DESMOPOL je špeciálne vyvinutá pre 
hydroizoláciu všetkých typov povrchov, či už na novú 
výstavbu alebo rekonštrukčné účely. DESMOPOL môže 
byť aplikovaný na rovné, ako aj šikmé povrchy a jeho 
vysoká odolnosť ho robia ideálnym pre pešiu prevádzku.

Aplikácia je jednoduchá a rýchla, čo zabezpečuje 
vynikajúce výsledky. Je možné ho aplikovať manuálne, s 
valčekom, mopom, alebo bez-vzduchovým striekacím 
zariadením�

DESMOPOL je odolný a ťažko opotrebovateľný systém, 
ideálny pre miesta s intenzívnym využívaním ako 
záhrady, skladové priestory, verejné mestské oblasti, 
mokré oblasti všetkým typov, atď.

TENTO PRODUKT JE DRŽITEĽOM OSVEDČENIA 
EURÓPSKEJ TECHNICKEJ SKÚŠKY.
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PRIEHĽADNÁ POLYURETÁNOVÁ ALFATICKÁ MEMBRÁNA

DESMOPOL T JE priehľadný a alifatický tekutý materiál, ktorý vytvára plynulú 
a elastickú membránu, bez spojov a prekrytí, dosahujúc tak dokonale vode 
odolnú a vodotesnú povrchovú úpravu.

POLYURETÁNOVÁ MEMBRÁNA

Jednozložkový polyuretánový elastomér, ktorý produkuje plynulú aromatickú 
membránu s elastickými vlastnosťami, plne adhéznu k povrchu a 100% 
vodotesnú. Je ideálny pre aplikáciu na všetky typy povrchov, vhodná na nové 
výstavby, tak aj rekonštrukcie.

BITUMENOVÁ MEMBRÁNA / POLYURETÁN PRE  
HYDROIZOLÁCIU A PRESTREKY

DESMOPOL 2CB je dvojzložkový tekutý materiál na báze bitumenu s čistým 
polyuretánovým elastomérovým základom, ktorý po katalyzácii vytvára plynulú 
elastickú membránu bez spojov a prekrytí a bez nutnosti vystuženia povrchu 
sieťkou.

Pripúšťa aplikáciu membrány iba v jednom 
nástreku a zvyšuje jej mechanické vlastnosti. 
Vo všeobecnosti zrýchľuje čas dozretia 
DESMOPOLu, a to najmä v podmienkach 
nízkych teplôt.

ŠPECIÁLNE ADITÍVUM  

Aditívum, ktoré dodáva DESMOPOLu tixotropné 
vlastnosti pre aplikáciu na vertikálne povrchy�

TIXOTROPICKÉ ADITÍVUM

Rozpúšťadlo pre aplikáciu DESMOPOLu 
nástrekovým prislušenstvom a pre 
čistenie nástrojov a technológie.

ROZPÚŠŤADLO PRE DESMOPOL

ŠKÁLA DESMOPOL

PRÍDAVNÉ LÁTKY DESMOPOLU

desmopol
PU

desmopol·2cb
PU BITUMEN

desmopol·t
PU CLEAR
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Úplne vodotesná, 100% 
hydroizolácia

Stály a odolný Rýchla aplikácia Jednoduchá  
inštalácia

Extrémne odolná voči 
vysokým teplotám

Bez špár a prekrytí Excelentne priľnavá na 
povrchy

100% prilepený Aplikovateľná pri 0 
stupňoch celzia

EOTA certifikát 
životnosť 25 rokov
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JEDNODUCHÁ 
APLIKÁCIA

1
Systémy DESMOPOL môžu byť aplikované 
podľa niekoľkých jednoduchých inštrukcií 
na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

NA VŠETKÝCH MIESTACH 
BEZ POTREBY ŠPECIÁLNEHO 
VYBAVENIA

2
DESMOPOL možno aplikovať pomocou valčeka, 
ozubenou murárskou lyžicou alebo stierkou. Tieto ľahké 
nástroje umožňujú Desmopolu uplatniť sa na akomkoľvek 
mieste

STÁLY, ODOLNÝ A VHODNÝ NA PEŠIU 
PREVÁDZKU

3
DESMOPOL systémy majú vynikajúce mechanické vlastnosti, čo je 
ideálne v oblastiach pravidelného pohybu chodcov. DESMOPOL drží 
certifikát ETA - 25 rokov aktívneho života.
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RÝCHLOSCHNÚCI DOKONCA 
AJ V ZIME

4
UMOŽŇUJE APLIKÁCIU V 
JEDNOM NÁSTREKU

5 6
Doba schnutia pre membrány DESMOPOL je približne 
5 hodín, znížená na 1,5 hodiny ak je použité aditívum 
DESMOPLUS. Tieto časy sú variabilné a závisia od 
teploty a vlhkosti vzduchu�

Aditívum DESMOPLUS okrem urýchlenia schnutia, 
umožňuje naniesť už v jednej vrstve 1,5 mm membrány, 
čo značne znižuje náklady a čas vykonaných prác.

DESMOPOL je ideálny na rovné povrchy a vďaka aditívu 
DESMOTHIX ho možno aplikovať na vertikálne povrchy 
bez odkvapkávania a stekania�

Tento dokument determinuje priaznivé európske technické 
posúdenie (eta) vhodnosti výrobkov na ich použitie v oblasti 
základných požiadaviek na stavebné práce. DESMOPOL je 
držiteľom certifikácie ETA�

PODĽA ETAG 005 – SMERNICE ETA PRE POVRCHOVÉ 
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY V TEKUTEJ FORME

APLIKÁCIA NA ROVNÉ AJ 
VERTIKÁLNE POVRCHY
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NOVO VYTVORENÁ KRYCIA VRSTVA

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána DESMOPOL 

4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C

NOVO VYTVORENÁ KRYCIA VRSTVA SVAH

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Maltový svah | 4. Membrána DESMOPOL 

5. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C
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TRANSPARENTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE  
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA KRYCÍCH VRSTVÁCH

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána DESMOPOL T

1
2

3

1

2

3

4

5

KLASICKÁ STREŠNÁ SKLADBA S TERMOIZOLÁCIOU

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom 
3. Membrána DESMOPOL | 4. Pena TECNOFOAM 

5. Alebo TECNOTOP 2C

TRADIČNÁ KRYCIA VRSTVA

1. Príprava povrchu | 2. TECNOFOAM izolácia  
3. Maltový svah | 4. Opatrenie základným / penetračným náterom | 5. Membrána 

DESMOPOL | 6. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C

RENOVÁCIA POVRCHOV

1. Príprava povrchu | 2. Opatrenie základným / penetračným náterom  
3. Membrána DESMOPOL 

4. Povrchová úprava s produktom TECNOTOP 2C

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6
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Počet zložiek 1 1 2

Povaha produktu Polyuretán Polyuretán Polyuretán / bitumenová

Hustota ± 1.350 kg/m³ ± 1.000 kg/m³ ± 1.000 kg/m³

Viskozita ± 2�650 cps ± 250 cps ± 450 cps

Rozťažnosť > 400% > 100% > 750%

Sila v ťahu > 5 MPa > 3 MPa > 1,5 MPa

Priľnavosť > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Tvrdosť (shore A) > 75 > 80 > 30

Čas do ďalšieho  nástreku ± 5 hodín ± 6 hodín ± 5 hodín

Reakcia na oheň Euroclass E - -

Odolnosť voči teplote -20 ºC ~ 90 ºC -20 ºC ~ 80 ºC -20 ºC ~ 80 ºC

Difúzny odpor voči vodným parám 2�500 μ - -

Priepustnosť vodných pár 14 g (m²/d) - 19 g (m²/d)



43

TECNOFLOOR predstavuje kontinuálne priemyselné podlahy navrhnuté tak, aby 
spĺňali aj najnáročnejšie požiadavky intenzívneho používania. Vyvinuli sme túto 
produktovú škálu podláh špeciálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú trvácnu, odolnú a 
vizuálne atraktívnu povrchovú úpravu.

tecnofloor
 FLOORING SYSTEMS
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Priemyselné podlahy TECNOFLOOR sú navrhnuté 
tak, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky 
intenzívneho a pravidelného užívania. Po 
špecializovanom výskume sme vyrobili tento 
sortiment podlahových krytín, dokonale hodiaci sa 
k požiadavkám intenzívnej každodennej činnosti, 
ako aj noriem v oblasti bezpečnosti a hygieny, 
pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú trvanlivosť, 
odolnosť a atraktívnu povrchovú úpravu.

VYSOKO ODOLNÁ 
KONTINUÁLNA PODLAHA PRE 
NAJNÁROČNEJŠIE VYUŽITIE

tecnofloor
 FLOORING SYSTEMS
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100% TUHÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

TECNOFLOOR T-3020 je pigmentovaný a 
tekutý epoxidový náter so 100% mechanickou a 
chemickou odolnosťou, pre ochranu betónových 
podláh a dlažby. Je špeciálne navrhnutý ako 
povrch pre priemyselné betónové podlahy 
vyžadujúce vysoký výkon.

Ťažká opotrebiteľnosť  
flexibilita

UNE-EN 
1504.2

EPOXIDOVÝ NÁTER NA VODNEJ BÁZE 

TECNOFLOOR Tw-3040 je pigmentovaný tekutý 
epoxidový náter na vodnej báze s vysokou 
odolnosťou proti chemickému a mechanickému 
pôsobeniu. Je špeciálne navrhnutý pre použitie 
v garážach, parkoviskách, oblastiach prevádzky 
vozidiel a podlahy s náročnými požiadavkami 
v termínoch dekontaminácie a čistenia, odolný 
voči priemyselnym chemikáliam a hnilým 
potravinárskym odpadom�

Ťažká opotrebiteľnosť  
flexibilita

NÁTER NA POLYURETÁNOVEJ BÁZE

TECNOFLOOR PU-3010 je jasný a tekutý pig-
mentovaný náter na polyuretánovej báze pre po-
vrchovú úpravu betónových podláh. Je špeciálne 
navrhnutý pre použitie v garážach, parkoviskách, 
oblastiach prevádzky vozidiel a podláh s náročný-
mi požiadavkami, pokiaľ ide o dekontamináciu a 
čistenie, priemyselné chemikálie a aktivitu potra-
vinárskych výrobkov.

Ťažká opotrebiteľnosť  
flexibilita

tecnofloor
PU-3010

tecnofloor
T-3020

tecnofloor
Tw-3040
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ŠTANDARDNÉ FARBY

RAL 6001 RAL 7042RAL 3016

ŠPECIÁLNE FARBY

(konzultovať)

100% TUHÝ NÁTER NA 
POLYURETÁNOVEJ BÁZE

TECNOFLOOR PU-3060 je jasný a tekutý 
pigmentovaný náter, na polyuretánovej báze 
pre povrchovú úpravu betónových podláh. Je 
špeciálne navrhnutý ako ochranný náter pre 
betón priemyselných podláh a plôch intenzívnej 
prevádzky�

Ťažká opotrebiteľnosť  
flexibilita

tecnofloor
PU-3060
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Počet zložiek 2 2 1 2

Povaha produktu Epoxid na  
vodnej báze

100% tuhý  
epoxid

Rozpúšťadlo na 
polyuretánovej báze

100%  
tuhý polyuretán

Hustota ± 1,3 g/cm3 ± 1,65 g/cm3 ± 1,1 g/cm3 ± 1,65 g/cm3

Obsah sušiny ± 65% 100% 75% 100%

ViskozitaISO No. 6 pri 23 ºC ± 1�500 cps ± 800 cps ± 300 cps ± 800 cps

Životnosť v nádobe pri 23 ºC ± 90 minút ± 50 minút - ± 50 minút

Prvotné schnutie pri 23 ºC 45 minút ± 40 minút ± 40 minút ± 40 minút

Aplikačný časmedzi nástrekmi pri 23 ºC 5 ~ 7 hodín 6 ~ 8 hodín 6 ~ 8 hodín 6 ~ 8 hodín

Úplné stvrdnutie 23 ºC 7 dní 7 dní 7 dní 7 dní

Pochôdznosť ± 24 hodín ± 24 hodín ± 24 hodín ± 24 hodín

Shore tvrdosť D po 7  dňoch >75 >80 >70 >65

Adhézia na betón (UNE EN 1542:2000) >2 MPa >2 MPa >2 MPa >2 MPa

Povrchová/atmosférická teplota Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Odolnosť voči teplote Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC
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POLYURETHANE  FOAMS
tecnofoam TECNOFOAM je rad polyuretánových pien špeciálne vyvinutých pre 

nástreky  a dutinové aplikácie v obytných, komerčných a priemyselných 
stavebných projektoch. Rozsah hustôt dispozícii je navrhnutý tak, aby 
pokryl všetky Vaše špecifické požiadavky.
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TECNOFOAM je rad polyuretánových pien 
osobitne navrhnutých pre nástreky a vstreky na 
obytných, komerčných a priemyselných stavbách. 
Rozmanitosť hustôt, ktoré sú k dispozícii, je 
navrhnutá tak, aby bol poskytnutý správny produkt 
podľa individuálnych požiadaviek projektu. Silnou 
stránkou polyuretánových pien je aj ich schopnosť 
zvukovo odizolovať objekt.

VYSOKOVÝKONNÉ 
POLYURETÁNOVÉ PENY

POLYURETHANE  FOAMS
tecnofoam
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interiérové a exteriérové 
polyuretánové izolácie
Vysoká izolačná schopnosť striekaného polyuretánu 
je neprekonateľná iným stavebným materiálom. 
Naše systémy boli špeciálne vyvinuté tak, aby 
vytvorili nielen vynikajúcu tepelnú izoláciu, ale aj 
ideálne mechanické vlastnosti pre všetky stavebné 
a priemyselné aplikácie. Dutinové peny majú 
oneskorenú reakciu vzniku tuhého izolačného 
materiálu�

HUSTOTA 8 kg/m3

Táto pena je vyvinutá na tepelnú izoláciu a 
odolnosť proti poveternostným vplyvom v 
obytných budovách. Odporúča sa používať 
v interiéri a nepochôdznych vnútorných 
podlahách. Vysoká úroveň expanzie slúži na 
maximálnu efektivitu izolácie v drevených a 
trámových konštrukciách. 

tecnofoam
G-2008

HUSTOTA 40 kg/m3

Efektívny izolačný systém s hustotou 40 
kg / m3, ktorý neobsahuje škodlivé látky 
pre ozónovú vrstvu. Ideálne pre použitie 
na pochôdznom strešnom systéme a pri 
podlahovom vykurovaní� 

tecnofoam
G-2040

HUSTOTA 25 kg/m3

Pena G-2025 je z pohľadu použitia veľmi 
podobná práve mäkkej pene G-2008. 
Odlišnú od mäkkej peny ju robí jej uzavretá 
bunková štruktúra (hydroizolácia), lepší 
tepelnoizolačný efekt pri menších hrúbkach 
a čiastočná pochôdznosť.

tecnofoam
G-2025

HUSTOTA 35 kg/m3

Pena špeciálne určená pre tepelnú izoláciu 
v stavebných a priemyselných aplikáciách. 
Môže byť použitá v interiérových fasádnych 
dutinách, odvetraných fasádach a v 
dobytokárskych, poľnohospodárskych a 
priemyselných zariadeniach. 

tecnofoam
G-2035
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injektážne  
(dutinové) peny
Tieto produkty sú dvojzložkové systémy špeciálne 
určené pre tepelné izolácie v priemyselných 
a stavebných projektoch. Neobsahujú látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo skleníkové 
plyny. Taktiež tieto výrobky po aplikácii 
neprodukujú žiadne emisie. Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti zostáva konštantný po celú dobu 
životnosti výrobku, na rozdiel od niektorých pien, 
ktoré sú vyrobené s plynmi nízkeho bodu varu.

HUSTOTA 40 kg/m3 CON  
RESISTENCIA AL FUEGO

Táto pena je špeciálne navrhnutá pre 
tepelnú izoláciu v stavebníctve a priemysle, 
pre tepelnú izoláciu striech, interiérových 
fasádnych dutín, odvetrávaných fasád, 
dobytkárskych, poľnohospodárskych a 
priemyselných zariadeniach atď. Deklaruje 
špeciálnu triedu odolnosti voči požiaru.

tecnofoam
G-2040 FR

HUSTOTA 10-15 kg/m3

Polyuretánový systém pre vstrekovanie 
do vnútorných dutín stien. Ideálny pre 
aplikácie, ktoré vyžadujú úroveň zvukovej 
izolácie. Neobsahuje HFC, HCFC, VOC, atď.

HUSTOTA 35-40 kg/m3

Polyuretánový systém, ideálny pre 
vstrekovanie ako výplň častí, zvukovú a 
tepelnú izoláciu.

tecnofoam
I-2008

tecnofoam
I-2035

HUSTOTA 50 kg/m3

Produkt je ideálny na tepelnú izoláciu  
veľkých plôch s intenzívnou prevádzkou 
(s poterom) alebo striech s betónovým 
podkladom.  Vďaka jeho hustote – 50kg/m3 
pôsobí aj ako veľmi odolná hydroizolačná 
membrána� 

tecnofoam
G-2050
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Vnútro stien a výplň 
nepochôdznych striech

Dutiny interiéru, obrátené 
strechy, odvetrávané fasády atď.

Strešná krytina a terasy s pešou a 
intenzívnou prevádzkou atď.

Strešné systémy/terasy s pešou 
prevádzkou

Vstrekovanie do vnútorných dutín 
kvôli akustickej izolácii

8 
kg/m3

8 
kg/m3

35 
kg/m3

50 
kg/m3

50 
kg/m3

tecnofoam
G-2008

tecnofoam
G-2040

tecnofoam
I-2008

Izolácia so  špecifickými požiadavkami 
odolnosti proti požiaru

Plnenie častí komponentov, rúr a potrubí

tecnofoam
G-2040 FR

tecnofoam
I-2035

tecnofoam
G-2050

tecnofoam
G-2035

tecnofoam
G-2025
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Aplikovaná hustota 40 ~ 50 kg/m3 50 ~ 60 kg/m3 10 ~ 15 kg/m3 40 ~ 47 kg/m3

Tepelná vodivosť ± 0,030 W/m·K ± 0,029 W/m·K ± 0,039 W/m·K ± 0,027 W/m·k

Reakcia na oheň M1 EUROCLASS E EUROCLASS E EUROCLASS E

Odolnosť voči tlaku > 195 KPa >350 KPa - -

Aplikovaná hustota 8 kg/m3 25 ~ 35 kg/m3 35 ~ 45 kg/m3 40 ~ 50 kg/m3

Tepelná vodivosť ± 0,038 W/m·K ± 0,030 W/m·K ± 0,030 W/m·K ± 0,029 W/m·K 

Reakcia na oheň - EUROCLASS E EUROCLASS E EUROCLASS E

Odolnosť voči tlaku - - - > 220 KPa
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DVOJLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ 
NÁTER PRE VLHKÉ POVRCHY

Dvojzložková epoxidová živica bez obsahu rozpúšťa-
diel a s nízkou viskozitou, ktorá je aplikovaná v jednej 
vrstve�

Špeciálne navrhnutá tak, aby zlepšila priľnavosť našich 
hydroizolačných systémov na plochách s vysokou 
zvyškovou vlhkosťou.

IMPREGNÁCIA V ALKOHOLOVOM ROZTOKU 
OBSAHUJÚCOM LÁTKY PODPORUJÚCE AD-
HÉZIU

Impregnácia na báze alkoholu je špeciálne navrhnu-
tá pre zvýšenie priľnavosti systému DESMOPOL T - 
transparentnej fólie na neporézne povrchy.

100% TUHÝ PENETRAČNÝ NÁTER  
PRE NÍZKE TEPLOTY

Dvojzložkový nízko viskózny polyuretánový pene-
tračný náter, 100% tuhý.

Špeciálne navrhnutý pre chladné oblasti. Zabezpečuje 
zvyšovanie priľnavosti a prípravy povrchov pred apli-
káciou�

100% TUHÝ EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Kvapalný dvojzložkový náter na báze epoxidovej živice, 
100% pevnej látky�

Špeciálne navrhnutý tak, aby zlepšila priľnavosť TEC-
NOFLOOR T3020, epoxidového podlahového systému, 
na betónové povrchy.

EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER SO ŠPE-
CIÁLNYMI GRAFITOVÝMI ŠUPINAMI

Dvojzložkový epoxidový základný náter na vodnej 
báze so špeciálnymi grafitovými úlomkami.

Špeciálne navrhnutý penetrák na zvýšenie rozptýlenia 
elektrostatického náboja�

JEDNOZLOŽKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER NA 
BÁZE ROZPÚŠŤADLA

Jednozložkový polyuretánový penetračný náter s 
nízkou viskozitou a s vysokým obsahom sušiny.

Špeciálne navrhnutý na zvýšenie priľnavosti a prípravy 
povrchov pred aplikáciou systému DESMOPOL�

penetračné nátery
V portfóliu ponúkame pre maximalizáciu 

systémovej priľnavosti a zaistenia 
perfektného a dlhotrvajúci výsledku širšie 

spektrum materiálov�

primer·t
CLEAR

primer
WET

primer
PUc-1050

primer
EP-1020

primer
AS-1010

primer
PU-1000
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Zložky 2 1 2 2

Povaha produktu Epoxid na vodnej báze Rozpúšťadlo na 
polyuretánovej báze 100% tuhý polyuretán 100% tuhý polyuretán

Hustota 1.100 kg/m3 1.100 kg/m3 1.110 kg/m3 1.110 kg/m3

Obsah sušiny - > 85 % 100 % 100 %

Priľnavosť na betón > 3 Mpa > 2 Mpa > 2 Mpa > 2 Mpa

Viskozita pri 23ºC - 550 cps 450-A / 900-B cps 450-A / 900-B cps

Suchý na dotyk 5 ~ 6 hodín 60 minút 60 minút 60 minút

Čas úplného schnutia 7 dní 2 ~ 3 hodiny 2 ~ 3 hodiny 2 ~ 3 hodiny

Maximálny čas používania 48 hodín 24 hodín 24 hodín 24 hodín

Aplikačná teplota 10 ~ 30 ºC 5 ~ 30 ºC 5 ~ 35 ºC 5 ~ 15 ºC

Maximálna vlhkosť podkladu 8 % 5 % 5 % 5 %

Riedenie nie 5 ~ 10 % riedidlo nie nie

Zložky 2 2 2 1

Povaha produktu 100% tuhý epoxid Epoxid na vodnej báze 100% tuhý epoxid Na báze alkoholu

Hustota 1.110 kg/m3 1.000 kg/m3 1.540 kg/m3 0.830 kg/m3

Obsah sušiny > 85 % > 60 % 100 % -

Priľnavosť na betón > 2 Mpa > 2 Mpa > 2 Mpa -

Viskozita pri 23ºC 550 cps 3�500 cps - 40 cps

Suchý na dotyk 60 minút 5 ~ 6 hodiny - -

Čas úplného schnutia 2 ~ 3 hodiny 7 dní 3 ~ 6 hodiny 10 ~ 15 minút

Maximálny čas používania 24 hodín 24 hodín 3 ~ 6 hodiny -

Aplikačná teplota 5 ~ 30 ºC 3 ~ 35 ºC 5 ~ 35 ºC 5 ~ 35 ºC

Maximálna vlhkosť podkladu 5 % 8 % 98 % (zbytková) -

Riedenie 5 ~ 10 % riedidlo 5 ~ 20 % voda nie nie

EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 
NA VODNEJ BÁZE

Dvojzložkový epoxidový penetračný náter 
na vodnej báze�

Určený na zvýšenie priľnavosti a zlepšenie 
pokrytia povrchu na neporézne materiály 
ako sú keramika, kov, drevo, asfalt, PVC fólie 
a pod., pred aplikáciou systémov TECNO-
COAT, DESMOPOL alebo TECNOFLOOR.

100% TUHÝ POLYURETÁNOVÝ PE-
NETRAČNÝ NÁTER

Dvojzložkový nízko viskózny polyuretánový 
penetračný náter, 100% tuhý.

Špeciálne navrhnutý na zvýšenie priľnavosti 
a prípravy poréznych povrchov ako je betón 
a malta�

primer
EPw-1070

primer
PU-1050
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tecnotop
Farebná ochranná vrstva pre všetky krycie 

systémy - najmä aromatické

2C

2CP

ALIFATICKÁ POLYURETÁNOVÁ ŽIVICA

Dvojzložková alifatická polyuretánová živica určená na ozdravovanie, 
vizáž a ochranu podlahových krytín s lesklým povrchom. Tvorí 
silný, trvalý a ťažko opotrebiteľný film s vynikajúcimi mechanickými 
vlastnosťami a priľnavosťou, takže je odolná voči extrémnym 
poveternostným podmienkam a UV žiareniu.

Schválený Ministerstvom zdravotníctva pre styk s potravinami, podľa 
skúšobných postupov z roku 1991.

Vynikajúce pre použitie ako ochranný náter na aromatické membrány 
DESMOPOL a TECNOCOAT�

ALIFATICKÁ POLYURETÁNOVÁ  
ŽIVICA PRE ÚPLNÉ PONORENIE

Dvojzložková alifatická polyuretánová živica na farebnú dekoráciu v 
miestach kontaktu s chlórovanou vodou, vrátane tých, ktoré sú úplne 
ponorené. Špeciálne sa doporučuje pre nátery bazénov, rybníkov a 
vodných parkov.

Vynikajúce elastické vlastnosti a priľnavosť tohto produktu umožňujú 
vytvoriť ochranné vrstvy na flexibilných podkladoch ako sú polyurea, 
polyuretán alebo epoxid 

* pozri podmienky minimálnych odberov
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ALIFATICKÉ VRCHNÉ 
NÁTERY

MEMBRÁNY TEPLEJ 
APLIKÁCIE

2C

2CP

Alifatikcá polyuretánová živica

Alifatická polyuretánová živica 
vhodná pre plné ponorenie

100% čistá polyureová membrána

tecnocoat
P-2049

polyureová membrána pre studenú 
aplikáciu

tecnocoat
CP-2049

100% polyureová rozťažná 
membrána (>600%)

tecnocoat
P-2049 EL

100% polyureová membrána 
-nízkoviskózna

tecnocoat
P-2049 LV

Náter na polyuretánovej báze

100% epoxidový náter s tuhými 
časticami

Epoxidový náter na vodnej báze

100% tuhý náter na polyuretánovej 
báze

PODLAHOVÉ 
SYSTÉMY

TEKUTÉ MEMBRÁNY

Polyuretánová 
hydroizolačná membrána

desmopol
PU

Polyuretánová/Bitumenová membrána pre 
hydroizolačné nástreky

desmopol·2cb
PU BITUMEN

Prehľadná polyuretánová 
membrána

desmopol·t
PU CLEAR

tecnofloor
PU-3010

tecnofloor
PU-3060

tecnofloor
T-3020

tecnofloor
Tw-3040

škála Tecnopol
Celá naša produktová škála uvedená na 

jednej strane



64

desmoplus
1 LAYER 

Aditiívum pre aplikáciu produktu 
DESMOPOL len v jednom nástreku

desmosolvent
DILUTION & CLEANER

Špeciálny roztok pre rozpúšťanie 
produktov DESMOPOL a TECNOTOP

desmothix
LIQUID

Aditiívum pre aplikáciu produktu 
DESMOPOL na vertikálne povrchy

pigments
COLOR

Špecilálny atrament pre škálu náterov 
TECNOTOP

ADITÍVA

AKRYLOVÉ 
MEMBRÁNY

setipol
ACRYLIC

Akrylový vodeodolný produkt

PENETRAČNÉ 
NÁTERY 

primer
EPw-1070

Epoxidový  penetračný náter na 
vodnej báze

primer·t
CLEAR

Imprenačný penetračný náter 
v alkoholovom roztoku s 
komponentami zlepšujúcimi 
adhéziu

primer
WET

Dvojzložkový epoxidový 
penetračný náter pre vlhké 
podmienky

primer
PU-1050

100% tuhý epoxidový penetračný 
náter

primer
PUc-1050

100% tuhy epoxidový penetračný 
náter pre nízke teploty

primer
EP-1020

100% tuhý penetračný náter

Opatrenie základným / penetračným 
náterom with special  
graphite chips 

primer
AS-1010

Jednozložkový penetračný náter na 
báze rozpúšťadiel

primer
PU-1000

PROTIŠMYKOVÉ 
ÚPRAVY

silica
SAND

Protišmyková povrchová úprava

tecnoplastic
F

Dekoratívna povrchová úprava - 0,25 mm

tecnoplastic
C

Dekoratívna protišmyková povrchová 
úprava 0,125mm

PRÍPRAVA 
PODKLADU

g80
MESH

Sieťka  na zosilnenie 
hydrozolačných membrán

mastic
PU

Jednozložkový polyuretánový tmel

tecnoband
100

Podporná a zosilňujúca páska

Polyuretánová pena s hustotou 10 - 15 kg/m3

Polyuretánová pena s hustotou 35 - 40 kg/m3

INJEKTÁŽNE PENY

STRIAKNÉ PENY

Polyuretánová pena s hustotou 8 kg/m3

tecnofoam
G-2008

Polyuretánová pena s hustotou 35 kg/m3

tecnofoam
G-2035

Polyuretánová pena s hustotou 25 kg/m3

tecnofoam
G-2025

Polyuretánová pena s hustotou 40 kg/m3

tecnofoam
G-2040

Polyuretánová pena s hustotou 40 kg/m3  
špeciálna reakcia na oheň

tecnofoam
G-2040 FR

tecnofoam
I-2008

tecnofoam
I-2035

Polyuretánová pena s hustotou 50 kg/m3

tecnofoam
G-2050
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we develop    value�com
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