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TYPICKÉ APLIKACE

Aplikační měřící stěrka
Pro aplikace 

samonivelačních hmot

Aplikační váleček
Aplikace primerů a nátěrů

DekorChips
Barevné dekorativní vsypy

Provzdušňovací válec
Umožňuje odstranění 

vzduch z nátěrů

Aplikační stěrka
Aplikace primárních nátěru 

na větší plochy

STAVEBNÍ CHEMIE

a	Chemické kotvení
a  Sanace vlhkého
 zdiva
a	Sanace betonu
a	Hydroizolace
a	Nátěry
a	Statika



Bezrozpouštědlové
epoxidové podlahové hmoty

Vodou ředitelné
epoxidové hmoty

ResiCote F3N

Dvousložková, samonivelační 
silnovrstvá  epoxidová nátěrová 
hmota, vhodná pro zhotovení 
nátěrů podlah a ploch vystavených 

velkému chemickému a mecha-nickému namáhání. Vytváří 
chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných 
minerálních povrchů. Nanáší se na předem připravený podklad 
v obvyklých tloušťkách 1-3 mm.

ResiCote F2N

Dvousložková, vodou ředitelná 
samonivelační, silnovrstvá paro-
propustná epoxidová nátěrová 
hmota, vhodná pro zhotovení ná-
těrů podlah a ploch vystavených 

velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří 
chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných mi-
nerálních povrchů. Nanáší se na předem připravený podklad             
v obvyklých tloušťkách 3 – 5 mm.

ResiCote F2L

Dvousložková lesklá vodou ře-
ditelná epoxidová paropropust-
ná nátěrová hmota, vhodná pro 
ošetření podlah a stěn vysta-
vených velkému chemickému          

a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou 
ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Je vhodná          
i pro nátěry kovových povrchů.

ResiCote F2E

Dvousložková, vodou ředitelná, 
silnovrstvá paropropustná epo-
xidová nátěrová hmota, vhod-
ná pro zhotovení nátěrů podlah 

a ploch vystavených velkému chemickému a mechanickému 
namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betono-
vých a jiných minerálních povrchů. Nanáší se na předem při-
pravený podklad v obvyklých tloušťkách 1 – 3 mm.

ResiCote F2

Dvousložková matná vodou ře-
ditelná epoxidová paropropust-
ná nátěrová hmota, vhodná pro 
ošetření podlah a stěn vystave-

ných velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vy-
tváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných 
minerálních povrchů. Je vhodná i pro nátěry kovových povrchů.

ResiCote F12

Dvousložková  epoxidová nátě-
rová hmota, vhodná pro zhoto-
vení nátěrů podlah a ploch vy-
stavených velkému chemickému           
a mechanickému namáhání. Vy-

tváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných 
minerálních povrchů. Nanáší se na předem připravený podklad 
v obvyklých tloušťkách 150- 300 mm.

Balení: 12 kg, 6 kg
Spotřeba: cca 1,2 - 1,4 kg/m2 /tloušťka 1 mm

Balení: 11,2 kg (6,1 litru)
Spotřeba: cca 8,7 kg/m2 /2 vrstvy /suchá tloušťka 4 mm

Balení: 12,5 kg (8,5 litru)
Spotřeba: 0,3-0,4 kg/m2 /2 vrstvy /suchá tloušťka 120 mm

Balení: 11,1 kg (6,2 litru)
Spotřeba: cca 2,6 kg/m2 /1 vrstvu /suchá tloušťka 1 mm

Balení: 12 kg (8,9 litru)
Spotřeba: 0,4-0,5 kg/m2 /2 vrstvy /suchá tloušťka 110 mm

Balení: 3,6 kg (3,0 litru)
Spotřeba: cca 0,25 kg/m2 /1 vrstvu /150mm


