
KATALÓG VÝROBKOV



Adhézny mostík  slúži na  zvýšenie priľnavosti stierkových, 
vyrovnávacích a  hydoizolačných hmôt, vnútorných aj fasádnych 
farieb, omietok a cementových a disperzných lepidiel.
Adhézny mostík je jednozložkový,  bezrozpúšťadlový, penetračný a spevňujúci  podkladový 
náter. Prípravok slúži ako základný náter na všetky nasiakavé a nenasiakavé stavebné mate
riály.  Adhézny mostík je vhodný na  staré a nové podklady ako umakart, drevo, betón, emai
lové nátery, dlaždice, obklady, dosky z tvrdého vlákna, vyzreté omietky,  tapety , drevotriesku, 
OSB dosky, drevené, sadrokartónové a papierové povrchy. Náter je odolný voči vode a pove
ternostným vplyvom, je vhodný do interiéru aj exteriéru.

Návod na použitie
Povrch musí byť pevný, súdržný, bez trhlín, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt a bez 
voľných častíc. Staré nesúdržné nátery treba odstrániť. Náter sa aplikuje štetcom alebo valče
kom. Nanáša sa v jednej vrstve. Pred, ale aj počas aplikácie je dobré prípravok občas premie
šať miešadlom, aby sa zabránilo sedimentácií. Výrobok je pripravený k priamemu  použitiu, 
nepridávajte žiadne prídavné látky. Doporučená aplikačná teplota je od + 5° do + 35° C. Ex
trémne savé podklady odporúčame pred aplikáciou napenetrovať akrylátovou Univerzálnou 
penetráciou (Color Company). Všetky pomôcky je po skončení práce nutné okamžite umyť 
vodou.

Spotreba
cca 5 m2/kg pri 1 vrstve

Balenie
1 kg

3 kg

Adhézny mostík

Stavebná chémia

Dokumenty
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Použitie

Murivo, betón, omietky,  
nové a staré nátery, maľovky

Kamenné ploty, múry a dlažby  
z prírodného a umelého kameňa

Stavebná chémia



Hydroizolačná 
hmota EH 1K
Elastická hydroizolačná hmota EH – 1K je jednozložková, polotekutá 
hmota s tixotropnými vlastnosťami, vhodná na vodorovné, ale aj 
zvislé povrchy v exteriéri. 
Je určená pod keramické obklady a dlažbu. Vhodná na balkóny, terasy, lodžie, pivnice, a pod. 
Hydroizolácia sa nanáša v dvoch náteroch o vrstve cca 1 mm.  Po zaschnutí sa vytvorí elastic
ký, tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu. Hydroizolácia je vhodná 
na viaceré druhy povrchov ako sú betónové, cementové, vápenno –cementové podklady, 
betón, silikátové a pálené tehly, pórobetón, sadrokartón, cementovo vláknité, preglejkové, 
drevotrieskové a OSB dosky.

Návod na použitie
Povrch musí byť pevný, súdržný, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt bez voľných 
častíc. Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté. Nové omietky a betóny musia byť 
dokonale vysušené a spevnené. Pred aplikáciou hydroizolácie sa musí podklad napenetro
vať akrylátovou univerzálnou penetráciou v pomere 1:1. Doporučená aplikačná teplota je 
od 5° – 35° C. Pred aplikáciou hmotu premiešajte pomocou miešadla. Výrobok je pripravený 
k priamemu použitiu, nepridávajte žiadne prídavné látky. Prvú vrstvu nanášajte štetcom, 
valčekom alebo stierkou o hrúbke cca 0,5 mm. Ďalšia vrstva sa odporúča aplikovať po 24 
hodinách. Druhú vrstvu nanášajte v priečnom smere o hrúbke cca 0,5 mm. Na úplne suchú 
izoláciu je možné priamo lepiť keramický obklad alebo dlažbu, odporúčaná doba schnutia 
izolácie je 24 hodín. Na lepenie je možné použiť cementové aj disperzné lepidlá. Všetky 
pomôcky je po skončení práce nutné okamžite umyť vodou. Balenie nenechávajte dlho 
otvorené. Chráňte pred mrazom.

Spotreba
cca 1,4 kg/ m2 pri 2 náteroch

Balenie
3 kg

5 kg

12 kg

Dokumenty
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ExTERiéR

Použitie

Murivo, betón, omietky,  
potery

Dlažby z prírodného  
a umelého kameňa

Stavebná chémia



Hydroizolačná 
hmota interiér
Hydroizolačná hmota 1 K  je jednozložková, polotekutá hmota 
s  tixotropnými vlastnosťami, vhodná na  vodorovné, ale aj zvislé 
povrchy v interiéri. Používa sa na prípravu vodotesného podkladu 
pod keramické obklady a dlažbu. 
Vhodná do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, sprchy, toalety, práčovne, pivnice a pod. Hyd
roizolácia sa nanáša v dvoch náteroch o vrstve cca 1 mm. Po zaschnutí sa vytvorí elastický, 
tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu. Hydroizolácia je vhodná 
na viaceré druhy povrchov ako sú betónové, cementové, vápenno – cementové podklady, 
betón, silikátové a pálené tehly, pórobetón, sadrokartón, cementovo vláknité, preglejkové, 
drevotrieskové a OSB dosky.

Návod na použitie
Povrch musí byť pevný, súdržný, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt bez voľných 
častíc. Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté. Nové omietky a betóny musia byť 
dokonale vysušené a spevnené. Pred aplikáciou hydroizolácie sa musí podklad napenetro
vať akrylátovou univerzálnou penetráciou v pomere 1:1. Doporučená aplikačná teplota je 
od 5° – 35° C. Pred aplikáciou hmotu premiešajte pomocou miešadla. Výrobok je pripravený 
k priamemu použitiu, nepridávajte žiadne prídavné látky. Prvú vrstvu nanášajte štetcom, 
valčekom alebo stierkou o hrúbke cca 0,5 mm. Ďalšia vrstva sa odporúča aplikovať po 24 
hodinách. Druhú vrstvu nanášajte v priečnom smere o hrúbke cca 0,5 mm. Na úplne suchú 
izoláciu je možné priamo lepiť keramický obklad alebo dlažbu, odporúčaná doba schnutia 
izolácie je 24 hodín. Na lepenie je možné použiť cementové aj disperzné lepidlá. Všetky 
pomôcky je po skončení práce nutné okamžite umyť vodou. Balenie nenechávajte dlho 
otvorené. Chráňte pred mrazom.

Spotreba
cca 1,4 kg/ m2 pri 2 náteroch

Balenie
3 kg

5 kg

12 kg

Dokumenty
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inTERiéR

Použitie

Murivo, betón, omietky,  
potery

Dlažby z prírodného  
a umelého kameňa

Stavebná chémia



Hydroxid sodný je vysokoúčinný 
prípravok na odmastenie a čistenie 
odpadov a  potrubí, rozpúšťa 
organické usadeniny v  sifónoch 
a výlevkach.

Použitie
50 – 100 g granulátu hydroxidu sodného nasy
peme do kanálika alebo sifónu a zalejeme 0,5l 
horúcou vodou a necháme 30 min. pôsobiť.

Balenie
800 g

Hydroxid sodný

Dokumenty
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Používajte ochranné prostriedky. Pred použitím 
si prečítajte údaje na obale a pripojené informá
cie o výrobky.

Ostatná chémia

Odhrdzovač je určený 
na odstraňovanie hrdze z kovových 
povrchov. Môže sa používať aj ako 
odmasťovač.

Návod na použitie
Nanáša sa štetcom alebo ponorom. Doba apli
kácie je závislá od intenzity zhrdzavenia a von
kajšej teploty – od niekoľkých sekúnd až po cca 
2 hodiny. Po uplynutí doby pôsobenia očistíme 
povrch suchou handričkou a môžeme nanášať 
náterové látky.

Spotreba
podľa použitia a nánosu hrdze

Odhrdzovač

Balenie
500 g

1 000 g

Dokumenty
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Terpentínový olej
Určený na riedenie umeleckých olejových farieb 
a na čistenie štetcov, k priamemu riedeniu farieb, 
maliarskych lakov a riedidiel (nie fixatívu!).

Spotreba
podľa použitia

Balenie
430 g

Dokumenty
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Balenie
1 l

5 l

Penetrátor spája nekompaktné časti podkladu, spevňuje tak 
podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru.
Penetrátor funguje na báze akrylovej penetrácie, ktorá umožňuje spevnenie savých podkla
dov ako sú betón, omietka, sadrokartón a pod. Potláča vzlýnanie rozpustných solí z podkladu 
a zjednocuje jeho savosť. Je možné ho používať vnútri i vonku.

Návod na použitie
Penetrátor koncentrát zrieďte vodou v pomere 1:3 (veľmi savé podklady) až 1:5 (penetrá
cia:voda) podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5 do 25°C bez priameho slneč
ného pôsobenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie 
zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Pri práci používajte štetku alebo valček. Pracovné 
prostriedky po práci omyte čistou vodou.

Spotreba
1025 m2 / 1 liter podľa riedenia

Penetrátor 
koncentrát

Ochrana muriva

Dokumenty
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Použitie

Murivo, betón, omietky,  
potery

Dlažby z prírodného  
a umelého kameňa



Penetrátor
Penetrátor spája nekompaktné časti podkladu, spevňuje tak 
podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru.
Penetrátor funguje na báze akrylovej penetrácie, ktorá umožňuje spevnenie savých podkla
dov ako sú betón, omietka, sadrokartón a pod. Potláča vzlýnanie rozpustných solí z podkla
du a zjednocuje jeho savosť. Je možné ho používať vnútri i vonku.

Návod na použitie
Penetrátor sa nanáša na porézne podklady ako sú betón, vápenné, vápenno cementové, 
cementové a disperzné omietky, alebo sadrokartón. Pred penetráciou povrch dôkladne 
očistite od prachu a rôznych nečistôt, aby bol suchý a vyzretý.

Penetrátor zrieďte vodou v pomere 1:1 (veľmi savé podklady) až 1:2 (penetrácia:voda) 
podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5 do 25 °C bez priameho slnečného pô
sobenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať 
vrstva nevstrebaného prostriedku. Pri práci používajte štetku alebo valček. Pracovné pros
triedky po práci omyte čistou vodou.

Spotreba
1025 m2 / 1 liter podľa riedenia

Balenie
1 l

5 l

10 l

Dokumenty

Karta bezpečnostných údajov Technické špecifikácie

Použitie

Murivo, betón, omietky,  
potery

Dlažby z prírodného  
a umelého kameňa

Ochrana muriva



NANO Penetrácia
Hĺbková akrylátová nano penetrácia
NANO Penetrácia je špeciálna jednozložková akrylátová disperzia 
s mimoriadne vysokou penetračnou schopnosťou. 
Vďaka obsahu nano častíc preniká hlboko do podkladu a vyznačuje sa dokonalým zmáčaní 
a kotvením na anorganické častice podkladov.Vodouriediteľný prípravok je určený do inte
riéru aj exteriéru  na spevnenie a stabilizáciu všetkých savých minerálnych podkladov ako 
sú cementové povrchy, murivo, vyrovnávacie a sanačné omietky, sadrokartón, porobetón, 
všetky betónové povrchy, a iné pórovité materiály. Je určená na zjednotenie a obmedze
nie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje priľnavosť, má funkciu adhézneho mostíka pre ďalšie 
ochranné vrstvy ako napríklad vodouriediteľné farby, fasádne hmoty, tmely, samonivelač
né a hydroizolačné stierky. Možno ju použiť samostatne na zamedzenie prieniku vody do 
podkladu a na oživenie vzhľadu povrchu prírodných aj umelých kameňov, tehál a rôznych 
obkladov. Je paropriepustná a odolná voči alkalickému prostrediu. Zabraňuje migrácií roz
pustných solí.

Návod na použitie
Povrch musí byť pred aplikáciou súdržný, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt. Podklad 
musí byť suchý a vyzretý. Aplikuje sa pri teplote od 5°C do 30°C. Pred použitím premiešať.

NANO penetráciu odporúčame aplikovať valcom alebo štetcom. Nanáša sa v jednej vrstve. 
Riedi sa v pomere 1:1 s vodou. Pri veľmi nasiakavých podkladoch, ako pórobetón sa riedi 
v pomere 1:3 (1l nano penetrácie: 3 l vody) a aplikujú sa 2 nátery. Povrch má byť pene
tračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného pro
striedku. Aplikácia ďalších materiálov je možná po dokonalom zaschnutí, ktoré závisí od 
poveternostných podmienok, spravidla 3 až 6 hodín. 

Všetky priľahlé nenatierané povrchy dôkladne zakryť. Znečistené miesta a pracovné po
môcky ihneď po ukončení práce umyte vodou.

Výdatnosť
1 l prostriedku je na 18 – 24 m2  a závisí od nerovnosti a nasiakavosti podkladu. 

Riedenie
1:1 (1l nano penetrácie :1 l vody) pre obvyklé podklady 

1:3 (1l nano penetrácie : 3l vody) pre veľmi savé podklady

Balenie
1 l

5 l

10 l

Dokumenty
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Použitie

Murivo, betón, omietky,  
potery

Dlažby z prírodného  
a umelého kameňa

Ochrana muriva



Alpin Olej - exteriér
ALPIN OLEJ exteriér je špeciálny prírodný olej vhodný na rôzne 
typy drevín (tvrdé, mäkké aj exotické) pre exteriér aj interiér.
Je vyrobený zo zmesi rastlinných modifikovaných olejov na báze tungového oleja bez prí
davku syntetických spojív.

Používa sa na ošetrenie ako konzervačný a preventívny prostriedok nových aj starších dre
vených výrobkov vystavených poveternostným vplyvom.

 � drevostavby, chaty, pergoly, ploty, záhradný nábytok

 � drevené konštrukcie, obklady

ALPIN OLEJ exteriér 
 � má výbornú exteriérovú ochranu a odolnosť voči poveternostným vplyvom

 � má vynikajúce penetračné vlastnosti – hlboko preniká do pórov dreva, vyplní ich 
a drevo vytvrdí

 � nevytvára na povrchu súvislý pevný film, neuzatvára drevo a povrch je paropriepust
ný,

 � umožňuje drevu dýchať a zbaviť sa prebytočnej vlhkosti. 

 � chráni drevo pred vysušením, významne obmedzuje praskanie a deformáciu dreva

 � vytvára vodoodpudivý (hydrofóbny) povrch a chráni pred účinkami vody

 � výrazne znižuje nasiakavosť vody a vlhkosť dreva, čím chráni drevo proti tvorbe plesní

 �  oživí drevo, zvýrazní kresbu a zachováva jeho prírodnú štruktúru

 � ľahko sa rozotiera a rovnomerne sa rozlieva

 � rýchlo zasychá a nevytvára mastný povrch

 � povrch dreva je na dotyk nelepivý a pružný

 � náter sa ľahko obnovuje a poškodené plochy sa jednoducho opravia

Návod na použitie
Drevo pred prvým náterom odporúčame prebrúsiť brúsnym papierom P180 až P240. Olej 
sa nanáša na suchý a čistý povrch, ktorý je zbavený prachu, mastnoty, živíc a nečistôt. Dre
vo nesmie obsahovať viac ako 15 % vlhkosti. Doporučená aplikačná teplota je medzi 10 až 
30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 až 70 %.

Olej je v stave pripravenom na použitie, netreba ho riediť. Pred použitím olej premiešajte.

Nanášajte štetcom, valčekom alebo handričkou v takom množstve, aby sa olej vstrebal 
rovnomerne. Nechajte olej vsiaknuť 10–15 minút. Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou 
handričkou, absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím. Prípadný druhý 
náter (v závislosti od savosti dreva) nanášajte na prebrúsený povrch najskôr po 6 hodinách.  
Po práci znečistené nástroje očistite riedidlom S6006.

Výdatnosť
17 – 22 m2/l. Závisí od typu dreva jeho opracovania a spôsobu aplikácie.

Zasychanie: 2 – 6 hodín 

Balenie
0,5 l

2,5 l

5 l

Dokumenty
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O l e j e

Použitie

Altány, pergoly,  
chaty, zruby

Drevený záhradný nábytok  
a drevené konštrukcie

Drevené  
ploty

Drevené obklady 
a stropy

Drevené dvere  
a zárubne

Okenice



Ochrana dreva

Alpin SiLK
Vodouriediteľný hydrofobizačný prostriedok na drevo

ALPIN SILK je vysoko kvalitná ekologická vodouriediteľná hydro-
fobizačná transparentná impregnácia dreva pre vonkajšie aj vnú-
torné použitie. Používa sa na ošetrenie drevených výrobkov ako 
vysokoúčinná vodoodpudzujúca ochrana na drevostavby, zruby, 
pergoly, ploty, drevené konštrukcie, obklady fasád a balkónov, zá-
hradný nábytok. ALPIN SILK je bezrozpúšťadlová vodná emulzia 
funkčnej silikónovej živice.
Vytvára dlhotrvajúci vodoodpudivý  odperlovací efekt: perličky vody sa neudržia na po
vrchu dreva a skĺznu. Dlhodobo zaručuje vysokú odolnosť voči vode a zabráni nasiaknutiu 
vody, dažďa a snehu do dreva. Prípravok sa pevne naviaže na vlákna a preto je nevymýva
teľný a drevo chráni dlhé roky. Nedegraduje pôsobením poveternostných vplyvov. Je pa
ropriepustný, čo umožňuje drevu dýchať. Zlepšuje odolnosť proti popraskaniu ošetreného 
dreva. Zachováva prirodzený vzhľad dreva. Nezabezpečuje jeho svetlostálosť. Chráni drevo 
proti nežiadúcim účinkom spôsobených absorpciou vody (znižuje  vlhkosť dreva, čím sa 
obmedzia podmienky pre možnosť rastu machu a plesní na dreve). Zabezpečuje fungicídnu 
ochranu bez použitia biocídov. Vysoká odolnosť silikónovej živice zaručuje dlhoročnú život
nosť. Používa sa ako konečná úprava dreva, nakoľko prípravok výrazne znižuje priľnavosť 
daľších vrstiev.

Návod na použitie
Nanáša sa na povrch dreva, ktorý musí byť suchý,  zbavený prachu, mastnoty a nečistôt. 
Vysoká vlhkosť dreva obmedzuje penetráciu a účinnosť prostriedku. Doporučujeme, aby 
drevo neobsahovalo viac ako 15% vlhkosti. Aplikačná teplota je medzi 5 až 30 °C.  

ALPIN SILK je v stave pripravenom na použitie, neriedi sa. Pred použitím premiešať.

Nanáša sa priamo na čisté neošetrené drevo štetcom, valčekom, striekaním alebo máčaním 
(1 – 5 min. podľa tvrdosti dreva). Aplikuje sa  len v jednej vrstve. Ošetrený povrch chráňte 
pred dažďom aspoň 24 hodín. Hydrofobizačný efekt sa prejaví dostatočne až po niekoľkých 
dňoch. Životnosť náteru je minimálne 15 rokov, je bezúdržbový a nepotrebuje dodatočné 
ošetrovanie.  

Spotreba
1 l prostriedku je na 9 – 12 m2 a závisí od typu dreva jeho opracovania a spôsobu aplikácie.

Balenie
1 l

5 l

Dokumenty
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Použitie

Altány, pergoly,  
chaty, zruby

Drevený záhradný nábytok  
a drevené konštrukcie

Drevené  
ploty

Drevené obklady, stropy,  
drevené podlahy

Drevené dvere  
a zárubne

Okenice
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