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EPOXIDOVÉ ZÁLIVKY

ResiFix 13

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty 
10 °C až 30 °C.

Zálivkování jeřábových drah, základů 
pod stroji, základů sloupků
podlévání mostních ložisek.

ResiFix 15

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty
 0 °C až 15 °C.

Zálivkování jeřábových drah, základů 
pod stroji, základů sloupků
podlévání mostních ložisek.

ResiFix 13T

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty 
15 °C až 40 °C.

Zálivkování jeřábových drah, základů 
pod stroji, základů sloupků
podlévání mostních ložisek.

ResiFix 30W

Vysocepevnostní epoxidová nesmrštivá 
polymermalta pro aplikační teploty 
0 °C až 15 °C.
Opravy betonu,schodů apod.
opravy odlomených schodů, upevňování 
uložení nosných desek pro kotvení 
šroubů, mostních ložisek.

ResiFix 30T

Vysocepevnostní epoxidová nesmrštivá 
polymermalta pro aplikační teploty 
15 °C až 40 °C.
Opravy betonu, schodů apod.
opravy odlomených schodů, upevňování 
uložení nosných desek pro kotvení 
šroubů, mostních ložisek.

Balení: 20 kg - 11 ltr
 140 kg – 76 ltr

Balení: 20,9 kg -  12,2 ltr
 4 kg - 2,15 ltr

Balení: 20 kg - 11 ltr

Balení: 4 kg - 2,05 ltr
 14 kg - 7,2 ltr

Balení: 4 kg - 2,05 ltr
 14 kg - 7,2 ltr

ResiFix 10F

Dvousložková pružná epoxidová zálivka.

Pružné zálivky kovových součástí do 
betonu apod.

Balení: 6 kg - cca 4,4 ltr



EPOXIDOVÁ POJIVA EPOXIDOVÉ POLYMERMALTY

ResiFix WL

Dvousložkové epoxidové pojivo.
Epoxidové záškraby na suché betony s 
max. do 6% vlhkosti podkladu.

• Penetrace
• Polymermalta
• Zálivka
• Ochrana oceli
• Drenážní plastbeton
• Slepování štěrku

ResiFix WF

Epoxidové pojivo určené pro 
zhotovování kamenných koberců  
se zvýšenou odolnost vůči žloutnutí 
vlivem povětrnosti a UV záření.

• Kamínkový koberec

ResiFix WR

Dvousložkové epoxidové pojivo pro 
nízké teploty 0 °C až 15 °C.
Epoxidové pojivo pro aplikaci při nízkých 
teplotách.

• Penetrace
• Vyrovnávací stěrka
• Polymermalta
• Drenážní plastbeton

ResiFix WG

Epoxidové pojivo určené pro 
zhotovování stěrek a drenážních 
plastbetonů s velmi dobrou přídržností  
k vlhkým podkladům.

• Drenážní plastbeton

ResiFix 20

Univerzální, tixotropní, dvousložková 
epoxidová malta pro aplikační teploty
10 °C až 30 °C.

Tixotropní (nestékavá) konzistence – 
vhodná pro práci nad hlavou a opravy 
svislých ploch.

ResiFix 20W

Univerzální, tixotropní, dvousložková 
epoxidová malta pro aplikační teploty
0 °C až 15 °C.

Tixotropní (nestékavá) konzistence – 
vhodná pro práci nad hlavou a opravy 
svislých ploch.

Balení: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg

Balení:
1,25 kg, 10 kg, 30 kg
Dekorativní kamínek: 25 kg

Balení: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg

Balení: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg

Balení: 4 kg - 2,3 ltr

Balení: 4 kg - 2,3 ltr

ResiFix 30

Vysocepevnostní epoxidová nesmrštivá 
polymermalta pro aplikační teploty
10 °C až 30 °C.

Opravy betonu,odlomených schodů, 
upevňování obrubníků a jiných prvků
uložení nosných desek pro kotvení 
šroubů,vytvoření mostních ložisek.

Balení: 4 kg - 2,05 ltr
 14 kg - 7,2 ltr


