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170 rokov vývoja a inovácie
vo svete profesionálnych stierok

V roku 1838 Jean-Laurent Semin
začal baníctvom sádra v mestečku Kédange-Sur Canner
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Predslov

Semin je rodinne založená firma vyrábajúca lepidlá a stierky s viac ako 170 ročnou
skúsenosťou. Produkty firmy sa predávajú od
Ćíny až po Nigéria a Južnú Ameriku cez Rusko vo
viac ako 40 krajinách sveta.
Firma má centrálu v Severno-Východnej Francúzsku, v Lorraine, južný závod-prostredníctvom
ktorého aj Severno-Africký trh sa stal dostupným.
V lete 2008 Semin otvára tretí francúzsky závod
v Paríži, a tým aj výrobná kapacita sa pohybuje
okolo 150 000 ton ročne.
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Sadrokartónové mriežky

TMEL NA SPOJE
SADROKARTONOVÝCH DOSIEK

CE 68

TMEL NA SPOJE SADROKARTONOVÝCH DOSIEK
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
CE 68 je práškový tmel, špeciálne vytvorený
na začistenie spojov sadrokartónových dosiek
so stenčenými okrajmi používaný spolu s
páskou na spoje.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Práškový tmel na báze sádry, uhličitanu
vápenatého, živice a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky typy sadrokartónových dosiek s
izolačnou vrstvou alebo bez izolačnej vrstvy
(sklená vlna, minerálna vlna, polystyrén) so
stenčenými okrajmi a s lícnou stranou potiahnutou kartónom.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Impregnačná podvrstva na sadrokartónové
vrstvy
Hladké omietky na báze sadry
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
DTU 25.41

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí: 5 až 30°C.
Nenanášať na vlhké podklady.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
Použitie tohto tmelu spolu s mriežkovanou samolepiacou páskou sa neodporúča:
Papierová páska pokrytá tmelom zabezpečuje
väčšie mechanické zosilnenie ako samolepiaca
páska prilepená priamo na dosku a pre ktorú sa tmel
nachádza len na jej povrchu.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Sadrokartónové dosky musia byť upevnené
v súlade s normou DTU 25.41.
Na odrezaných častiach dosiek musia byť zrazené
hrany a odstránený prach.
POMER MIEŠANIA
10 až 11 l vody na 25 Kg vrece.
APLIKÁCIA
Pred úpravou spojov musia byť vyplnené medzery
medzi doskami, vzniknuté pri montáži a musia
byť vykonané rôzne opravy (odštiepené hrany,
poškodenie spojov...)
Nanáša sa manuálne v tenkej vrstve pomocou 10
alebo 15 cm stierky a položením pásky ( zbrúsená
strana proti tmelu).
Následne naniesť jednu vrstvu na ukončenie, nechať
uschnúť a zakončiť prekrytím pásky.
Taktiež zakryť hlavy skrutiek.
Pri nanášaní na hrane medzi stenou a stropom dbať
na to , aby na betóne neboli žiadne stopy oleja. V
prípade vystupujúcich vertikálnych uhlov, použiť
zosilnenú pásku (zosilnenie položené smerom k
doske) alebo kovovú hranu.

PÁSKY, KTORÉ MÔŽEME POUŽIŤ
Pásky MARCO PAPER alebo SOROPA.
SPOTREBA
Približne 0,5 Kg / m² dosky.
DOBA SCHNUTIA
Druhú vrstvu nanášať 2 až 3 hodiny po nanesení
prvej vrstvy.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba schnutia: 1 hodina
Tvorenie trhlín: až do hrúbky 5 mm sa trhliny
netvoria.
BALENIE
25 Kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale v
suchom prostredí.
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VÝHODY
Ideálny pri práci v chladnom
a vlhkom prostredí.
Úspora času pri aplikácií podvrstvy.
Vynikajúca kvalita zakončenia.

RADY PRI POUŽITÍ
Aby ste ušetrili čas pri práci, vopred si
nastrihajte potrebné dĺžky pásky.

Sadrokartónové mriežky

LEPIDLO–TMEL NA
SPOJE
Verzia výrobku CE 78, v prášku a
pripravená na použitie.
Toto lepidlo-tmel ponúka identické
technické vlastnosti.

VÝHODY
Pripravené na použitie: Zjednodušuje a
zrýchľuje vaše stavebné práce.
Vynikajúca kvalita zakončenia.

RADY PRI POUŽITÍ
Dodržiavajte minimálnu 20 mm
vzdialenosť medzi zárubňami a prvým
spojom dosky.

CE 78 PATE

TMEL NA SPOJE SADROKARTONOVÝCH DOSIEK
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
CE 78 PATE je tmel kašovitej konzistencie,
pripravený na použitie, špeciálne vytvorený
na začistenie spojov sadrokartónových dosiek
so so stenčenými okrajmi používaný spolu s
páskou na spoje.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Živica, voda, uhličitan vápenatý, konzervačné
látky a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky typy sadrokartónových dosiek s
izolačnou vrstvou alebo bez izolačnej vrstvy
(sklená vlna, minerálna vlna, polystyrén)
so stenčenými okrajmi a s lícnou stranou
potiahnutou kartónom.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Impregnačná podvrstva na sadrokartónové
vrstvy. Omietky na uhladenie, na báze sadry.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Technická vyhláška Č. 9/96-611.
DTU 25.41 a DTU 25.42
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Priľnavosť pásky: > 1000 g
Trhliny: nevyskytujú sa do hrúbky 5 mm
Hustota: 1,7
Suchý extrakt: 74 %
BALENIE
7 a 25 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí: 5 až 30 °C.
Nenanášať na vlhké podklady.
Nenanášať na zmrznuté podklady.
Použitie tohto tmelu spolu s mriežkovanou
samolepiacou páskou sa neodporúča a nie je
uvedené v technickej vyhláške:
papierová páska pokrytá tmelom zabezpečuje
väčšie mechanické zosilnenie ako samolepiaca
páska prilepená priamo na dosku a pre ktorú
sa tmel nachádza len na jej povrchu.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Sadrokartónové dosky musia byť upevnené
v súlade s normou DTU 25.41.
Na odrezaných častiach dosiek musia byť
zrazené hrany a odstránený prach.
APLIKÁCIA
Pred úpravou spojov musia byť vyplnené
medzery medzi doskami, vzniknuté pri
montáži a musia byť vykonané rôzne opravy
(odštiepené hrany, poškodenie spojov...)

Nanáša sa manuálne v tenkej vrstve pomocou
10 alebo 15 cm stierky a položením pásky
(zbrúsená strana proti tmelu).
Následne naniesť jednu vrstvu na ukončenie,
nechať uschnúť a zakončiť prekrytím pásky.
Taktiež zakryť hlavy skrutiek.
Pri nanášaní na hrane medzi stenou a stropom
dbať na to , aby na betóne neboli žiadne stopy
oleja. V prípade vystupujúcich vertikálnych
uhlov, použiť zosilnenú pásku (zosilnenie
položené smerom k doske) alebo kovovú
hranu.
PÁSKY, KTORÉ MÔŽEME POUŽIŤ
Pásky MARCO PAPER alebo SOROPA.
SPOTREBA
Približne 500 g / m² dosky.
DOBA SCHNUTIA
Druhú vrstvu nanášať 8 hodín po nanesení
prvej vrstvy.
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Sadrokartónové mriežky

TMEL NA SPOJE
BEZ PÁSKY
CE 86 je mimoriadne vhodný na
začistenie spojov sadrokartonových
dosiek so zaoblenými alebo
zrazenými hranami,
bez použitia spojovacej pásky.
Je taktiež ideálny na použitie
s papierovou páskou alebo
so sieťkou zo sklených vlákien.
Rovnako sa dá využiť na všetky
práce pri vypĺňaní, uhladzovaní,
utesňovaní a môže byť použitá aj na
vytvorenie dekoratívnych omietok.

CE 86

TMEL NA SPOJE BEZ PÁSKY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Práškový tmel špeciálne vyvinutý na začistenie
spojov sadrokartónových dosiek so zaoblenými
okrajmi, bez použitia spojovacej pásky v interiéroch
stavieb. Taktiež umožňuje zaplnenie spojov
u dosiek so stenčenými okrajmi, spojenými
spojovacou páskou. Taktiež vyhovuje pre všetky
práce vyplňovania, uhladzovania, utesňovania
a dekoratívne práce.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Práškový tmel na báze sadry, uhličitanu
vápenatého, živice, celulózových vlákien
a rôznych prísad. Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky typy vnútorných podkladov: sadra,
sadrokartónové dosky so zaoblenými alebo so
stenčenými okrajmi, sadrové obkladačky, betón,
cementové omietky, drevotrieska, pórobetón, tehly,
pálená hlina …
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Prekrytie po úplnom uschnutí omietky môže byť
vykonané všetkými druhmi farieb, omietok na báze
sadry, omietok kašovitej konzistencie, nalepením
tapiet. Lepidlá na obklady musia byť prispôsobené
sadrovým podkladom.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 25.41. Norma DIN 1168
DTU 59.1: Maliarske a natieračské práce
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: jemná.
Priľnavosť: zhodná s NFT 30.608
pH: neutrálne
Začiatok tuhnutia: 50 min
Koniec tuhnutia: 1 h 10
Odolnosť na ohyb: 3 N/mm2
Odolnosť na tlak: 7 N/mm2
Certifikovaný výrobok vyhovujúci norme DIN 1168.
BALENIE
5, 25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale v
suchom prostredí.

RADY PRI POUŽITÍ
Aby ste obmedzili zmrštenie v prípade
veľkých vrstiev pri vypĺňaní, namiešajte
CE 86 na príslušnú konzistenciu .

POUŽITIE

5

PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí
musí byť vyššia ako 5 °C.
Nenanášať na vlhké podklady.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Povrch steny musí byť čistý, zbavený prachu, bez
akejkoľvek stopy po oleji a odpovedajúce DTU 59.1.
V prípade dosiek so zaoblenými okrajmi, zabezpečte
vôľu 5 mm medzi dvomi doskami.
Na rezaných okrajoch dosiek musíme zraziť hrany
a odstrániť prach pomocou vlhkej špongie.
POMER MIEŠANIA
Od 2,5 do 3 l vody na 5 kg vrece (alebo od 12,5
do 15 l na 25 kg vrece) v závislosti na vykonávanej práci. Pri vypĺňaní medzier, čím menej
vody použijeme pri rozmiešavaní, tým je menšie
zmrštenie výrobku.
NANESENIE
SPOJENIE SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK
SO ZAOBLENÝMI HRANAMI
Pri nanášaní prvej vrstvy riadne vyplňte spoj,
druhú vrstvu naneste po 1 h 30 min, aby ste
dosiahli hladkosti a ukončili spoj.
Vyplnenie alebo zlepenie (v prípade pásky)
na jeden krát.
Ukončenie je možné použitím jednej vrstvy.
VYPLNENIE, SPOJENIE, UTESNENIE
Zriediť so 45 % vody: 2,2 až 2,3 l vody na 5 kg vrece
alebo 11 až 11,5 l na 25 kg vrece.
Otvoriť praskliny a trhliny zrazením hrán.

VÝHODY
Polyvalentný výrobok
Vynikajúca hladkosť
Dobrá priľnavosť na väčšinu podkladov

Vypĺňať nožom alebo špachtľou.
Celkom vyplniť vypĺňanú časť, starostlivo uhladiť.
Doba použitia: 45 min
Tvrdnutie: Približne 1 h
RUSTIKÁLNY DEKÓR
Zriediť so 60 % vody: 3 l na 5 kg alebo 15 l na 25 kg.
Pomocou hladidla naniesť vrstvu hrúbky 1 až 3 mm.
Na vytvorenie dekoratívneho efektu použiť hladidlo,
špongiu, štetec s krátkym vlasom, maliarsky valček
atď...
Doba použitia: 1 h
Tvrdnutie: Približne 1 h 30 min
HRÚBKA NANESENEJ VRSTVY
Až 2 cm na jedno nanesenie.
SPOTREBA
Pri uhladzovaní: 0,4 kg / m3.
Pri vypĺňaní spojov dosiek: 0,3 až 0,4 kg / m3.
SCHNUTIE
Závisí od podmienok okolitého prostredia, od druhu
podkladu a od hrúbky nanesenej vrstvy.
Zvyčajne 1 cm výrobku CE 86 uschne za 6 hodín.
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Sadrokartónové mriežky

LEPIDLO –
TMEL NA SPOJE
S RÝCHLYM
ÚČINKOM
Výrobky určené na začistenie spojov
sadrokartonových dosiek.
Rôznorodosť dôb schnutia
umožňuje výber výrobku ideálne
prispôsobenému druhu stavebných
prác.

VÝHODY
Ideálny pri práci v chladnom a vlhkom
prostredí.
Vynikajúca kvalita zakončenia.

RADY PRI POUŽITÍ
Aby nedochádzalo k plyšovaniu,
nebrúste papier sadrokartonových
dosiek pred brúsením podkladovej
podvrstvy.

CE 78 RAPIDE ET TRES RAPIDE
(S RÝCHLYM A VEĽMI
RÝCHLYM ÚČINKOM)
TMEL NA SPOJE SADROKARTONOVÝCH
DOSIEK
DOBA SCHNUTIA 1 / 2, 1, 2, 4 HODINY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
CE 78 RAPIDE je práškový tmel,
špeciálne vytvorený na začistenie spojov
sadrokartónových dosiek so stenčenými
okrajmi používaný spolu s páskou na spoje.
Vyrába sa s rôznymi dobami schnutia.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Práškový tmel na báze sádry, uhličitanu
vápenatého, živice a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky typy sadrokartónových dosiek s
izolačnou vrstvou alebo bez izolačnej vrstvy
(sklená vlna, minerálna vlna, polystyrén)
so stenčenými okrajmi a s lícnou stranou
potiahnutou kartónom.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Impregnačná podvrstva na sadrokartónové
vrstvy
Omietky na uhladenie, na báze sadry

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 25.41 a Technická vyhláška
CSTB č. 9/02-732
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba schnutia: 1 / 2 hodiny
Doba schnutia: 1 hodina
Doba schnutia: 2 hodiny
Doba schnutia: 4 hodiny
Priľnavosť pásky: > 1000 g.
Trhliny: nevyskytujú sa do hrúbky 5 mm.
Hustota: 0,9.
Tieto charakteristiky potvrdzuje Technická
vyhláška.
BALENIE
CE 78 1 / 2 a 1 hodina, 5 a 25 kg vrecia na
palete obalené fóliou.
CE 78 2 a 4 hodina, 25 kg vrecia na palete
obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí: 5 až 30 °C.
Nenanášať na vlhké podklady.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
Použitie tohto tmelu spolu s mriežkovanou
samolepiacou páskou sa neodporúča a nie je
uvedené v Technickej vyhláške:
papierová páska pokrytá tmelom zabezpečuje
väčšie mechanické zosilnenie ako samolepiaca
páska prilepená priamo na dosku a pre ktorú sa tmel
nachádza len na jej povrchu.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Sadrokartónové dosky musia byť upevnené v súlade
s normou DTU 25.41.
Na odrezaných častiach dosiek musia byť zrazené
hrany a odstránený prach.

APLIKÁCIA
Pred úpravou spojov musia byť vyplnené medzery
medzi doskami, vzniknuté pri montáži a musia
byť vykonané rôzne opravy (odštiepené hrany,
poškodenie spojov...)
Nanáša sa manuálne v tenkej vrstve pomocou 10
alebo 15 cm stierky a položením pásky ( zbrúsená
strana proti tmelu).
Následne naniesť jednu vrstvu na ukončenie, nechať
uschnúť a zakončiť prekrytím pásky.
Taktiež zakryť hlavy skrutiek.
Pri nanášaní na hrane medzi stenou a stropom dbať
na to , aby na betóne neboli žiadne stopy oleja.
V prípade vystupujúcich vertikálnych uhlov, použiť
zosilnenú pásku (zosilnenie položené smerom k
doske) alebo kovovú hranu.
PÁSKY, KTORÉ MÔŽEME POUŽIŤ
Pásky MARCO PAPER alebo SOROPA.
SPOTREBA
Približne 350 g / m² dosky.
DOBA SCHNUTIA
Druhú vrstvu nanášať 4 hodín po nanesení prvej
vrstvy.
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Hrubé a vyrovnávacie stierky

OMIETKA NA
HRUBÉ OMIETANIE
INTERIÉROV
Vďaka výbornej vyplňovacej
schopnosti, výrobok SEMIN
DEGROSSISSAGE sa odporúča
na podklady s nedokonalou
rovinnosťou.
Používa sa pre všetky existujúce
podklady a je možné naň nanášať
všetky druhy obkladov stien.

DEGROSSISSAGE (ETS 1)

OMIETKA NA HRUBÉ OMIETANIE INTERIÉROV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Prášková omietka na všetky druhy hrubého
omietania v interiéroch na nerovné podklady.
Výrobok SEMIN DEGROSSISSAGE má silnú
vyplňovaciu schopnosť.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze sadry, uhličitanu
vápenatého, živice celulózových vlákien a
rôznych prísad. Vzniknutá hmota je špinavo
bielej farby.
Všetky typy podkladov v interiéroch:
penobetón, hrubý betón, pórobetón,
nepravidelné sadrové povrchy, vykurované
stropy a rôznorodé podklady.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom vyschnutí omietky môžeme
nanášať všetky typy omietok na báze sadry,
jemné omietky, tapety alebo obklady

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Omietky vyhovujúce norme NFT 30.608.
DTU 59.1: maliarske a natieračské práce
Technická vyhláška: CSTB Č.9/99-681.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: až do 0,5 mm
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
pH: neutrálne
Doba použitia namiešaného výrobku: 24
hodín
BALENIE
25 kg vrecia na palete obalenej fóliou
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale,chránené pred vlhkosťou.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí od 5 °C
do 35 °C. Nenanášať na vlhké podklady
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tvrdnúť.

APLIKÁCIA
Nanáša sa manuálne a to hladidlom alebo
stierkou alebo mechanicky–nastrekovaním a
následným ručným uhladením.

PRÍPRAVA PODKLADOV
Musia odpovedať norme DTU 59.1 to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a nesmú obsahovať stopy od oleja.

HRÚBKA NANÁŠANIA
Až do 5 mm v jednej vrstve.

POMER MIEŠANIA
Od 11 do 12 litrov vody na 25 kg vrece.

SPOTREBA
Približne 1 kg / m2 / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí od okolitých podmienok, druhu
podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy
Všeobecne pri hrúbke 5 mm výrobku SEMIN
DEGROSSISSAGE je doba schnutia 24–36
hodín.
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VÝHODY
Ručné alebo mechanické nanášanie
(stroje na nastrekovanie).
Odstraňuje všetky chyby povrchu
podkladov.
Umožňuje pracovať s vysokou
účinnosťou.

RADY PRI POUŽITÍ
Na dosiahnutie dokončenia s
kvapôčkovým efektom pridajte do
výrobku SEMIN DEGROSSISSAGE
univerzálne farbivo alebo minerálne
pigmenty (maximálne 5 %).

Hrubé a vyrovnávacie stierky

MALTA NA
UHLADZOVANIE
STIEN
Vyvinutá na uhladenie stien
a stropov v interiéroch
a v exteriéroch.
Výrobok KEDOPLAN MUR
zabezpečuje vynikajúci vzhľad
povrchu a je možné naň nanášať
všetky druhy krycích materiálov:
farby, obklady, plasty.

VÝHODY
Vysoká kvalita finálnej úpravy
Jednoduché vyrovnanie nepresností
rovinnosti

RADY PRI POUŽITÍ
Pokiaľ teplota prostredia presahuje 30°C,
navlhčiť podklady pred nanesením
výrobku KEDOPLAN MUR.

KEDOPLAN MUR

MALTA NA UHLADZOVANIE PRE SIVÉ A BIELE STENY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Malta na uhladzovanie stien a stropov
v interiéroch a v exteriéroch.
Vyrába sa v sivej alebo v bielej farbe.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Malta na báze cementu, minerálnych plnív
a živíc. Hmota je sivej alebo bielej farby.
PODKLADY
Tehlové stavby, parapety, betón, cementové
omietky, pórobetón, tvárnice z pálenej hliny.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom uschnutí môže byť prekrytá
všetkými druhmi farieb, obkladov,
cementových mált alebo hrubými
platovými obkladmi.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Skúšobná správa CEBPT Č.B252-7-385/2“
Hodnotenie vlastností
Technická vyhláška CSTB Č.9/99-682
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: do 0,3 mm
pH: 12
Doba použitia po rozmiešaní: 3–4 h
Hustota prášku: 1,2.
Hustota hmoty: 1,6.
BALENIE
25 kg vrecia na palete zabalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v suchom prostredí.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri použití a schnutí: 5–35°C
Nepridávať vodu do rozmiešanej hmoty.
Rozmiešaná hmota, ktorá začína tuhnúť,
je nepoužiteľná.
Nepoužívať na sadrové podklady.
Obsahuje cement. Výrobok s etiketou
XI dráždivé. Buďte opatrný pri použití a
dodržiavajte bezpečnostné nápisy na obale.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia byť čisté, suché, zbavené prachu a
nemôžu obsahovať stopy oleja alebo farby.
V prípade potreby musia byť riadne
vyčistené kefou.
V prípade nanášania na pochybné podklady
(príliš alebo nedostatočne pórovité) použite
najskôr náš základný náter PRIM-SM.

POMER MIEŠANIA
Približne 5,5 l vody na 25 kg vrece.
HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Max. 1 cm na jednu vrstvu
SPOTREBA
Približne 1,3 kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí na podklade, na okolitých klimatických
podmienkach a na hrúbke nanesenej vrstvy.
Bežne 1 cm výrobku KEDOPLAN MUR uschne
za 24 až 36 hodín.
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Hrubé a vyrovnávacie stierky

OMIETKA NA
HRUBÉ OMIETANIE
INTERIÉROV
Ideálny výrobok na všetky
druhy renovácií.
Výrobok PARILIS GROS umožňuje
odstrániť všetky chyby rovinnosti
podkladov pri súčasnom dosiahnutí
dobrej kvality povrchu.
Kvalita nanesenej vrstvy dodáva
výrobku PARILIS GROS dôležitú úlohu
v stavebníctve.

PARILIS GROS

OMIETKA NA HRUBÉ OMIETANIE INTERIÉROV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Prášková omietka na všetky druhy hrubého
omietania v interiéroch na nerovné podklady.
(napr. na hrubý betón po oddebnení.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze sadry, uhličitanu
vápenatého, živice a rôznych prísad. Vzniknutá
hmota je bielej farby
PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch, penobetón,
hrubý betón, pórobetón, nepravidelné
sadrové povrchy, vykurované stropy a
rôznorodé podklady.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom vyschnutí omietky môžeme
nanášať všetky typy omietok na báze sadry,
jemné omietky, tapety alebo obklady.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Omietky vyhovujúce norme NFT 30.608.
DTU 59.1: maliarske a natieračské práce
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: až do 0,2 mm
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
pH: neutrálne
Doba použitia namiešaného
výrobku: 10 hodín
BALENIE
5, 15 a 25 kg vrecia na palete obalené fóliou
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale,
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

RADY PRI POUŽITÍ
Dodržiavať doby schnutia jednotlivých
výrobkov používaných pri príprave steny
pred maľovaním

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí: 5 °C do 35 °C.
Nenanášať na vlhké podklady
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tvrdnúť.
Umyť a obrúsiť staré nátery.

APLIKÁCIA
Nanáša sa hladidlom alebo stierkou

PRÍPRAVA PODKLADOV
Musia odpovedať norme DTU 59.1 to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a nesmú obsahovať stopy od oleja.

DOBA SCHNUTIA
Závisí od okolitých podmienok, druhu
podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy
Všeobecne pri hrúbke 5 mm výrobku PARILIS
GROS je doba schnutia 18–24 hodín

POMER MIEŠANIA
Od 11 do 12 litrov vody na 25kg vrece.

VÝHODY
Vysoká krycia schopnosť.
Ideálny výrobok na omietanie stien.

SPOTREBA
Približne 1 kg / m² / mm hrúbky
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Hrubé a vyrovnávacie stierky

RENOVAČNÁ
VIACÚČELOVÁ
OMIETKA
IDEÁLNA NA PREKRYTIE
SKLENÉHO PLÁTNA
Špeciálne vyvinutý pre všetky
práce na renováciu a opravy,
výrobok POLY-R umožňuje upraviť
nepravidelné podklady, vyplniť diery
a trhliny, prilepiť ozdobné odliatky,
ružice a rímsy.

VÝHODY
Rýchle schnutie.
Viacúčelový výrobok na najrôznejšie
použitia.
Výrobok ideálny na prekrytie starých
tapiet zo skleného plátna.

RADY PRI POUŽITÍ
Pri vypĺňaní veľkých otvorov namiešajte
výrobok POLY-R na hustotu tmelu, aby
ste obmedzili zmraštenie pri schnutí.

POLY-R

RENOVAČNÁ VIACÚČELOVÁ OMIETKA DO INTERIÉROV
IDEÁLNA NA PREKRYTIE SKLENÉHO PLÁTNA
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Viacúčelová omietka na použitie v interiéroch:
umožňuje upraviť nepravidelné podklady,
zaplniť trhliny a diery a prilepiť ozdobné
odliatky, ružice a rímsy. Tiež je ideálna na
obnovenie starých tapiet zo sklených vlákien.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze sadry ,uhličitanu
vápenatého,živice,celulózových vlákien a
rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Sadra, sadrokartónové dosky, sadrové
tvárnice,betón, cementové omietky,
drevotrieska, pórobetón, tehly, staré
kvapôčkové nátery alebo maľby, pálená hlina,
sklené plátna, krepované nátery.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Na prekrytie tejto omietky po jej úplnom
zaschnutí môžeme použiť všetky typy farieb,
omietky na báze sadry, kašovité omietky,
papierové tapety, obklady stien.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA.
Omietka vyhovujúca norme NFT 30.608
DTU 59.1.: Maliarske a natieračské práce
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Zrnitosť: bežná
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
pH: neutrálne
Začiatok tuhnutia: 2 hod. 30min
Koniec tuhnutia: 3 hod.
BALENIE
15 kg vrecia na palete, obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale,
v suchom prostredí.

POUŽITIE
PODMIENKY NA SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí od 5 °C
do 35 °C. Nepoužívať hmotu,ktorá začína
tvrdnúť.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Povrchy musia odpovedať norme DTU 59.1
to znamená, musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a nesmú obsahovať stopy oleja
Poumývajte a vyčistite staré kvapôčkové
nátery. Obrúste staré nátery.
POMER MIEŠANIA
Približne 1 a pol litra vody na 5 kg vrece (alebo
8 l na 25 kg vrece ). Môžeme meniť množstvo
pridanej vody pri miešaní v závislosti od druhu
práce, ktorú chceme vykonávať. Pri vypĺňaní
otvorov, čím menej vody použijeme, tým
bude menšie zmrštenie.

APLIKÁCIA
Nanáša sa hladidlom alebo stierkou
HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Všetky hrúbky
SPOTREBA
1,2 kg / m2 / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí od okolitých podmienok, druhu
podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy.
Všeobecne pri hrúbke 1 cm výrobok POLY-R je
suchý po 6 hodinách.
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Hladké a dokončovacie nátery

OMIETKA
POUŽÍVANÁ PRED
LAKOVANÍM
Kašovitá omietka ideálna na dosiahnutie mimoriadne jemnej úpravy, na
ktorú môžeme nanášať lakové farby
(lesklé a saténové) s dosiahnutím
dokonalého vzhľadu.

ALICE

OMIETKA POUŽÍVANÁ PRED LAKOVANÍM
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Kašovitá omietka pre finálne práce na stenách
a na stropoch v interiéroch a v exteriéroch.
Výrobok ALICE pochádza zo skupiny omietok
určených na následné lakovanie.
Umožňuje dosiahnuť veľmi jemný zrkadlovitý
povrch, ktorý je tvrdý a nenasiakavý a na ktorý
je možné nanášať vysoko kvalitné nátery
(lesklé alebo saténové).
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Alkydové živice, white spirit, uhličitan
vápenatý, reologické zložky a rôzne prísady.
Hmota je bielej farby.
PODKLADY
STENY A STROPY V INTERIÉROCH
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Betón
Cementové omietky
Impregnované podklady
Staré nátery
Natreté a impregnované drevo
Základné omietky na báze sadry
(výrobky SEMIN DEGROSSISSAGE,
KEDOLIS GROS...)
VONKAJŠIE STENY
Hladký betón
Jemne hladený cement

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety
Nátery
Hrubé plastové obklady
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota hmoty: 2,1.
Zrnitosť: veľmi jemná
pH: 7
Priľnavosť: odpovedá NFT 30.608
SÚVISIACE VÝROBKY
HERCULE (pre interiéry a exteriéry),
PARILIS GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE ako
hrubé omietky
BALENIE
1,5–5 kg a 15 kg vedrá na palete obalené
fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5 °C.
V exteriéroch musí byť zakrytý.
Nenanášať na staré plastové obklady. Natrieť
alkalické podklady ako sú betón a cementové
omietky.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklady v interiéroch musia odpovedať
norme DTU 59.1, t.j. musia byť čisté, suché,
zbavené prachu , tvrdé a nemôžu obsahovať
stopy oleja.
Na veľmi nepravidelné podklady najskôr
naniesť hrubú omietku.
Obrúsiť, očistiť a zbaviť prachu betóny,
sadrokartónové dosky a tvárnice.
Vyčistiť, umyť a upraviť staré nátery.

APLIKÁCIA
Je možné pridať white spirit alebo ľanový olej
Nanáša sa ručne pomocou hladidla alebo
stierky.
Maximálna hrúbka nanesenej vrstvy je 1 mm.
V prípade potreby obrúste a vyhlaďte výrobok
ALICE pred úplným zaschnutím.
Nástroje sa čistia pomocou white spirit.
Výrobok v otvorenej nádobe môže byť
pokrytý vodou alebo ľanovým olejom, ktorý
bude odstránený pred novým použitím.
DOBA SCHNUTIA
Približne 3 až 5 hodín v závislosti od hrúbky
podkladu a okolitého prostredia.
SPOTREBA
Približne 250 g / m².
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VÝHODY
Rýchle schnutie.
Zrkadlový povrch, veľmi tvrdý
a nenasiakavý.
Vynikajúci podklad pre všetky nátery.

RADY PRI POIUŽITÍ
Po zmiešaní so sadrou alebo
s cementom môžeme taktiež použiť
výrobok ALICE na vypĺňanie
otvorov a trhlín.

Hladké a dokončovacie nátery

UNIVERZÁLNE
LEPIDLO-TMEL
CE 3000 umožňuje vykonávať
množstvo prác v interiéroch:
lepenie sadrokartónových obkladov
a dosiek, spájanie, upevňovanie
polystyrénových prvkov, vypĺňanie,
uhladzovanie, dekoračné omietky.

VÝHODY
Výrobok na všetko.
Veľmi praktické používanie.
Menšie množstvo skladovaných
výrobkov.

RADY PRI POUŽITÍ
Prispôsobte pomer miešania CE 3000
druhu vykonávanej práce.

CE 3000

UNIVERZÁLNE LEPIDLO-TMEL
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
CE 3000 je práškové viacúčelové lepidlo-tmel
na použitie v interiéroch:
LEPÍ: Sadrové obklady.
Sadrokartónové dosky.
Spojovacie pásky.
UPEVŇUJE: Dekoratívne prvky z polystyrénu.
Ružice a lišty z polystyrénu.
VYPĹŇA: Diery a praskliny
VYROVNÁVA: Steny a stropy.
UHLADZUJE: Všetky podklady.
DEKORUJE: Dekorácie pomocou maliarskeho
valčeka.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Práškový tmel- lepidlo na báze sadry,
uhličitanu vápenatého a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.

PODKLADY
Všetky typy podkladov v interiéri.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: 2 hodiny
Zrnitosť: jemná.
BALENIE
5-15 a 25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v suchom prostredí.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5 do 30 °C
Nenanášať na vlhký podklad.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.

APLIKÁCIA
Nanášať pomocou hladidla alebo stierky.
Na dosiahnutie dekoratívneho efektu,
použite valček, štetec alebo špongiu.

PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia zodpovedať norme
DTU 59.1, to znamená, že musia byť čisté,
zbavené prachu, tvrdé a bez stôp látky
zabraňujúcej priľnutiu.
Zoškrabať, obrúsiť a umyť staré farby.

SPOTREBA
Variabilná, v závislosti na vykonávaných
prácach: Od 0,4 (pri uhladzovaní) do 2,5 kg /m2
(pri dekorácií).

POMER MIEŠANIA
10 až 12 L vody na 25 kg vrece.
Odporúča sa mechanické miešanie.

SCHNUTIE
Variabilné, v závislosti od vykonávaných prác.
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Hladké a dokončovacie nátery

VEĽMI JEMNÁ
DOKONČOVACIA
OMIETKA
Výrobok SEMIN-LISSEUR je vhodný
na prípravu podkladov pred
tapetovaním, maľovaním alebo
obkladaním stien.
Jeho veľmi jemná zrnitosť z neho robí
ideálny dokončovací výrobok pred
použitím vysokokvalitných náterov.

LISSEUR (ETS 2)

VEĽMI JEMNÁ DOKONČOVACIA OMIETKA
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Veľmi jemná prášková dokončovacia omietka
pre práce v interiéroch. Umožňuje prípravu
podkladov pred tapetovaním, maľovaním
alebo obkladaním stien.
Výrobok SEMIN LISSEUR je predovšetkým
vhodný pri nanášaní pri použití náterov
vysokej kvality, saténových alebo lesklých.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Uhličitan vápenatý, disperzná živica,
reologické zložky a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Sadra
Sadrokartónové dosky
Betón
Cementové omietky
Staré nátery
Impregnované povrchy
Omietky na hrubé omietanie na báze sadry
(SEMIN DEGROSSISSAGE, PARILIS GROS...)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety
Maľby
Obklady stien.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: > 24 hodín (schnutie omietky)
Hustota prášku: 0,8
Zrnitosť: veľmi jemná.
pH: 7
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
SÚVISIACE VÝROBKY
PARILIS GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE ako
hrubé omietky.
BALENIE
1,5–5–15 a 25 kg vrecia na palete obalené
fóliou.
12 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5 °C.
Nanáša sa v tenkých vrstvách.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM :
Musia odpovedať norme DTU 59.1 to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a nesmú obsahovať stopy od oleja.
V prípade príliš nepravidelných podkladov,
naniesť najskôr maltu na hrubé omietanie.
Odzrniť, obrúsiť a zbaviť prachu betónové
dosky a sadrové tvárnice. Umyť a vyčistiť staré
tapety.

APLIKÁCIA
Nanáša sa hladidlom, stierkou alebo
mechanicky.
Nechať vytvrdnúť a v prípade potreby
odstrániť nepresnosti pred uhladením.
DOBA SCHNUTIA
Od 4 do 8 h v závislosti od hrúbky, podkladu a
okolitých podmienok.
SPOTREBA
250 až 400 g / m2

POMER MIEŠANIA
Približne 11 až 12 litrov vody na 25 kg vrece.
Rozmiešanú hmotu nechať stáť 15 minúť.
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VÝHODY
Výborná kvalita nanášania.
Pozoruhodná finálna úprava.
Možnosť mechanického nanášania.

RADY PRI POUŽITÍ
Pokiaľ váš podklad nie je rovný, vopred
použitie omietku na hrubé omietanie
SEMIN-DEGROSSISSAGE.

Hladké a dokončovacie nátery

OMIETKA NA
RENOVÁCIU
RÔZNE POUŽITIA
Výrobok HERCULE je univerzálna
omietka na renováciu, prispôsobená
všetkým druhom podkladov a to
aj podkladom nerovným alebo
poškodeným.

VÝHODY
Vysoká schopnosť prekrytia
Jednoduché nanášanie v exteriéroch
a v interiéroch
Ideálny výrobok na omietanie starých
tapiet zo sklených plátien

RADY PRI POUŽITÍ
Výrobok HERCULE sa špeciálne
doporučuje na renovácie vo vlhkých
miestnostiach vďaka svojmu zloženiu
na báze živíc, ktoré výborne odolávajú
vode.

HERCULE

OMIETKA NA RENOVÁCIU INTERIÉROV A EXTERIÉROV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Kašovitá omietka pripravená na použitie
pri vyrovnávaní nerovných stien v interiéroch
a v exteriéroch.
Mimoriadne výhodná pre vlhké miestnosti
(kuchyne, kúpeľne a sanitárne miestnosti).
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, uhličitan vápenatý, voda,
reologické zložky a rôzne prísady.
Hmota je špinavo bielej farby.
PODKLADY
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Tvárnice z pálenej hliny
Betón
Cementové omietky
Hrubý plastový obklad
Staré nátery
Sklené plátno
Natreté a impregnované drevo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Vrchné omietky na báze sadry
Kašovité omietky
Matné nátery

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Omietka odpovedajúca norme NFT 30.608.
DTU 59.1: Maliarske práce
Odolnosť voči vodným parám
Meranie priľnavosti – súdržnosť pred a po
klimatických cykloch
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: až do 0,6 mm
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
pH: neutrálne
Suchý extrakt: 80 %
BALENIE
375 g tuba.
1,5 – 5 kg a 15 kg vedrá na palete obalené
fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri použití a schnutí: 5–35 °C
Nenanášať na vlhký podklad.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musí odpovedať norme DTU 59.1, musia
byť čisté, suché, zbavené prachu a nemôžu
obsahovať stopy oleja.
APLIKÁCIA
Nanáša sa pomocou hladidla alebo stierky.

HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Max. 5 mm na jednu vrstvu
SPOTREBA
Približne 1,5 kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí na podklade, na okolitých klimatických
podmienkach a na hrúbke nanesenej vrstvy.
Bežne 5 mm výrobku HERCULE uschne za 24
hodín.
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Hladké a dokončovacie nátery

SPOJOVACIE
LEPIDLO PRE
SADROVÉ PLATNE
Toto práškové lepidlo je špeciálne
vyvinuté na montáž priečok
zo sadrových platní.
Súčasne umožňuje upevnenie
platní v horných častiach priečok.

LIANT COLLE EXTRA

SPOJOVACIE LEPIDLO PRE SADROKARTÓNOVÉ PLATNE
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Práškové lepidlo na montáž priečok zo
sadrokartónových platní. Umožňuje aj
blokovanie platní v horných častiach priečok.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Sadra, uhličitan vápenatý, živica a rôzne
prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Sadrové platne impregnované alebo
neimpregnované voči vode.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Všetky typy výrobkov s výnimkou výrobkov
na báze cementu.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 25.31
Norma NF P 72.321.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: 1 h 30
Výrobok odpovedajúci norme NF EN 12860.
BALENIE
25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v suchom prostredí.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5 do 30 °C
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
Nepoužívať vo vonkajšom prostredí.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Sadrové platne musia byť čisté a zbavené
prachu.
POMER MIEŠANIA
Približne 11 až 12 l vody na 25 kg vrece.

rovnosti priečky. Nechať zaschnúť pred
položením tretieho radu.
SPOTREBA
Závisí od hrúbky platní:
SCHNUTIE
4-5 hodín v závislosti na okolitých podmienkach.

NANESENIE
Položenie prvého radu sa vykoná zlepením
okrajov a dna drážok, ktoré smerujú k zemi a
do zvislej časti.
Spoje medzi platňami by nemali presahovať
hrúbku 3mm.
Druhý rad sa robí rovnakým spôsobom s posunutým spojom, predtým ako začne lepidlo
tvrdnúť. To je veľmi dôležité pre zabezpečenie
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VÝHODY
Optimálna priľnavosť
Znížená doba spojenia a schnutia.

RADY PRI POUŽITÍ
Zvoľte hrúbku vašich platní v závislosti
od vykonávanej práce: 4 cm pri
zdvojovaní, 7 cm pre vnútorné priečky,
10 cm pre silno namáhané priečky.

Hladké a dokončovacie nátery

VEĽMI JEMNÁ
KAŠOVITÁ
OMIETKA
Táto veľmi jemná kašovitá omietka
je odporúčaná na dosiahnutie veľmi
jemného povrchu, identického s
povrchom, ktorý obdržíme pri použití
mastných a lakovaných omietok.

VÝHODY
Dobrá odolnosť voči vlhkosti vďaka
vysokému obsahu živice.
Veľmi výhodná pre vlhké miestnosti.
Neobsahuje rozpúšťadlá
(čistenie nástrojov vodou).

RADY PRI POUŽITÍ
Výrobok OSCAR môžeme použiť taktiež
na vypĺňanie otvorov a trhlín.
Stačí ho premiešať so sadrou
(v interiéroch) alebo s cementom
(v exteriéroch).

OSCAR

VEĽMI JEMNÁ KAŠOVITÁ OMIETKA
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Kašovitá omietka pre finálne práce na stenách
a na stropoch v interiéroch a v exteriéroch.
Výrobok OSCAR umožňuje dosiahnuť rovnakú
finálnu podobu ako mastné omietky, aj keď je
v tekutej fáze. Podklady upravené pomocou
výrobku OSCAR umožňujú následné použitie
farieb najvyšších kvalít (matné, saténové alebo
lesklé). Vzhľadom k vysokému obsahu živice je
výrobok OSCAR po zaschnutí značne odolný
voči vlhkosti, čo umožňuje značné úspory
farby. Vzhľadom na jeho zloženie je taktiež
vhodný pre vlhké miestnosti.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, uhličitan vápenatý, voda,
reologické zložky a rôzne prísady.
Hmota je bielej farby.
PODKLADY
STENY A STROPY V INTERIÉROCH
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Betón
Cementové omietky
Impregnované podklady
Staré nátery
Natreté a impregnované drevo
Základné omietky na báze sadry

VONKAJŠIE STENY
Hladký betón
Jemne hladený cement
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety
Nátery
Obklady
Hrubá plastové obklady
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:
DTU 59.1
Zmluva ANVAR (Národná agentúra pre valorizáciu výskumu) Č.89020142 AE
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota hmoty: 1,9.
Zrnitosť: veľmi jemná
pH: 7
Priľnavosť: odpovedá NFT 30.608
SÚVISIACE VÝROBKY
HERCULE (pre interiéry a exteriéry), PARILIS
GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE ako hrubé
omietky
BALENIE
375 g tuba.
1,5–5 kg a 15 kg vedrá na palete obalené
fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5 °C.
V exteriéroch musí byť zakrytý.
Nenanášať na staré plastové obklady.
Nepridávať nemrznúcu zmes, olej alebo
rozpúšťadlá.

APLIKÁCIA
Nanáša sa ručne pomocou hladidla alebo
stierky. Maximálna hrúbka nanesenej vrstvy
je 1 mm. V prípade potreby obrúsiť a vyhladiť
výrobok OSCAR pred úplným zaschnutím.
Nástroje sa čistia vodou.

PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklady v interiéroch musia odpovedať
norme DTU 59.1, t.j. musia byť čisté, suché,
zbavené prachu , tvrdé a nemôžu obsahovať
stopy oleja. Na veľmi nepravidelné podklady
najskôr naniesť hrubú omietku.
Obrúsiť, očistiť a zbaviť prachu betóny,
sadrokartónové dosky a tvárnice.
Vyčistiť, umyť a upraviť staré nátery.

DOBA SCHNUTIA
Približne 4 až 8 hodín v závislosti na hrúbke
podkladu a na okolitom prostredí
SPOTREBA
Približne 250 g / m².
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Hladké a dokončovacie nátery

OMIETKA
NA FINÁLNE
OMIETANIE
INTERIÉROV
Výrobok PARILIS FIN je vhodný pre
väčšinu podkladov (sadrokartónové
dosky a tvárnice, omietky, betóny,
cement, staré nátery) a znáša mierne
nerovné podklady.

PARILIS FIN

OMIETKA NA FINÁLNE OMIETANIE INTERIÉROV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Prášková omietka na všetky druhy jemného
omietania stien a stropov v interiéroch.
Znesie malé nerovnosti podkladu. Je dlho
použiteľná (pomalé tuhnutie).
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Sadra, uhličitanu vápenatého, živice,
reologické zložky a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
STENY A STROPY V INTERIÉROCH
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Betón
Cementové omietky
Staré nátery
Impregnované podklady
Omietky na hrubé omietanie na báze sadry
(SEMIN DEGROSSISSAGE, PARILIS GROS...)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety, maľby, obklady stien.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: 10 hodín
Hustota prášku: 0,9
Zrnitosť: jemná
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
pH: 7
BALENIE
5–15 a 25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
15 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

RADY PRI POUŽITÍ
Vždy umyť staré nátery pred nanášaním.
Na uľahčenie odstránenia špinavej farby,
začať umývanie od dolnej časti steny.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5 °C.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM :
Musia odpovedať norme DTU 59.1 to
znamená, že musia byť čisté,suché,zbavené
prachu a nesmú obsahovať stopy od oleja.
V prípade príliš nepravidelných podkladov,
naniesť najskôr maltu na hrubé omietanie.
Odzrniť, obrúsiť a zbaviť prachu betónové
dosky a sadrové tvárnice.
Umyť a vyčistiť staré tapety.
POMER MIEŠANIA
Približne 12 až 13 litrov vody na 25 kg vrece.
Rozmiešať hmotu mechanickým miešadlom
(pokiaľ je to možné). Takto mechanicky
rozmiešanú hmotu nechať stáť 5 minúť a
potom opätovne rozmiešať.

VÝHODY
Vynikajúca hladkosť.
Výborná kvalita finálnej úpravy povrchu.

APLIKÁCIA
Nanáša sa hladidlom alebo stierkou.
Nechať vytvrdnúť a v prípade potreby
odstrániť nepresnosti pred uhladením.
Vtlačiť výrobok PARILIF FIN, pokiaľ sa nanáša
saténová alebo lesklá farba.
DOBA SCHNUTIA
Od 3 do 6 h v závislosti od hrúbky, podkladu a
okolitých podmienok.
SPOTREBA
250 až 400 g na m²
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Práškové stierky

OMIETKA
NA JEMNÉ
NASTREKOVANIE
V INTERIÉROCH
Špeciálne vyvinutý pre aplikáciu
s Airless, výrobok SEMIN AIRLESS
umožňuje dosiahnuť veľmi jemný
povrch pred nanesením náteru a
pritom zabezpečuje značnú úsporu
času, s ohľadom na mechanické
nanášanie.

VÝHODY
Bez zápachu.
Čistenie nástrojov vodou.
Ľahko brúsiteľný.

RADY PRI POUŽITÍ
Je možné nahradiť filter v pištoli filtrom s
čiernym sitkom na čerpadle.

SEMIN AIRLESS

OMIETKA NA JEMNÉ NASTREKOVANIE
ŠPECIÁL AIRLESS
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Výrobok SEMIN AIRLESS je omietka na
jemné dokončovanie v interiéroch, ktorá sa
nastrekuje systémom Airless. Je ideálna na
prípravu podkladov pre obklady, biele betóny
a sadrokartónové dosky pred konečným
náterom. Výrobok SEMIN AIRLESS umožňuje
dosiahnuť jemný rovnomerný a pravidelný
povrch. Pre ešte precíznejšie ukončenie jemne
obrúsiť po uschnutí.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia akrylátovej živice, plnivo, deriváty
celulóz, konzervačné zložky a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby a konzistencie
vhodnej na použitie s airless.
PODKLADY
Sadrokartón
Hladký betón
Hladká omietka
Sadrové tvárnice
Staré nátery

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Na výrobok SEMIN AIRLESS sa nanáša
akrylátová alebo glycerolová farba.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Suchý extrakt: 72 %
Hustota: 1,6.
SÚVISIACE VÝROBKY
PRIM-PLAQUE ako podkladová vrstva pre
sadrokartón.
BALENIE
25 kg plastové vrecia a vedrá.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred mrazom.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplotách nižších ako 5 °C a na
zamrznuté podklady.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED
NANÁŠANÍM
Musia odpovedať norme DTU 59.1 to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a bez stôp látok zabraňujúcich
priľnavosti. Sadrokartónové dosky musia byť
impregnované.

APLIKÁCIA
Výrobok SEMIN AIRLESS sa nastrekuje
použitím všetkých druhov strojov Airless
typu 695,795 alebo Mark 5 s hadicou alebo
zásobníkom Airless. Používajú sa trysky 21,
23 alebo 41. Nastrekuje sa vo vzdialenosti
približne 80 cm od podkladu.
DOBA SCHNUTIA
6 až 24 hodín v závislosti od naneseného
množstva.
SPOTREBA
Variabilná v závislosti od nanesenej hrúbky,
od 400 g na 1 kg / m².
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Práškové stierky

DEKORATÍVNA
OMIETKA DO
INTERIÉROV
Omietka SOLIDECOR, dodávaná v
zmesi na nastrekovanie, pripravenej
na použitie, umožňuje realizáciu
reliéfov s rôznymi štruktúrami a
odstraňuje všetky vzhľadové
chyby podkladu.
Je k dispozícií v kvalite „umývateľná“
a v rôznych farbách.

SOLIDECOR

DEKORATÍVNA OMIETKA DO INTERIÉROV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Dekoratívna omietka v hmote pripravenej na
použitie na nastrekovanie na steny a stropy
v interiéroch. Umožňuje vyrovnať do určitej
miery nepresnosti podkladov ako sú bubliny
a medzery. Môže byť nanášaná ako hladká
omietka alebo reliéfna typu „kvapôčky“.
Rôzne odtiene a kvality môžu byť dodané na
objednávku.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia akrylátovej živice, plnivo, deriváty
celulóz, konzervačné zložky a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby a konzistencie
vhodnej na mechanické nastrekovanie.
PODKLADY
Nerovný betón.
Hrubý betón po oddebnení.
Pórobetón
Tvárnice z pálenej hliny
Základná hladká vrstva SOLIDECOR.
Drevotriesky.
Sadrové omietky.
Staré nátery.
Cementové omietky.
Sadrové tvárnice.
Sadrokartón.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
SOLIDECOR môže zostať bez povrchovej
úpravy. Matné nátery.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
PV CSTB Č. R.A.97.176 : zaradenie podľa
odolnosti voči ohňu.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Suchý extrakt: 72 %
Hustota: 1,6
pH: 8
SÚVISIACE VÝROBKY
PRIM-PLAQUE ako podkladová vrstva pre
sadrokartón.
BALENIE
25 kg plastové vrecia s rukoväťou na palete
obalenej fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred mrazom.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplotách nižších ako 5 °C a na
zmrznuté podklady
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED
NANÁŠANÍM
Musia odpovedať norme DTU 59.1 to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a bez stôp látok zabraňujúcich
priľnavosti. Obrúste a umyte staré nátery.

APLIKÁCIA
Uhladenie môžeme vykonať ručne alebo
mechanickým nastrekovaním a záverečnú
úpravu hladidlom alebo stierkou.
Realizácia „kvapôčkového“ vzhľadu sa
dosiahne mechanickým nastrekovaním
(všetky typy zariadení na nastrekovanie) s
nastavovaním prietoku výrobku, vzduchu a
trysky tak, aby sme obdržali rôzne motívy.
Nástroje sa čistia vodou.
DOBA SCHNUTIA
24 až 48 hodín v závislosti od okolitých
podmienok.
SPOTREBA
Pri hladení: približne 500 g / m².
Pri kvapôčkovom povrchu : od 1 do 3 kg na
m² podľa reliéfu.
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VÝHODY
Vysoká odolnosť voči fyzikálnym
vplyvom.
Odporúča sa pre frekventované
miestnosti.
Jednoduché nanášanie.

RADY PRI POUŽITÍ
Pri práci na stropoch nanášať v smere
prirodzeného osvetlenia miestnosti.
Existuje vo „vyplňujúcej“ a „umývateľnej“
verzií.

Opravné nátery

BIELA OMIETKA
NA OPRAVY
Prášková omietka vhodná na všetky
renovačné práce v interiéroch
a v exteriéroch: vypĺňanie všetkých
podkladov, opravy, finálna úprava
všetkých povrchov.

VÝHODY
Vysoká priľnavosť
Nanášanie v malých alebo vo veľkých
vrstvách
Je možné na ňu nanášať všetky krycie
materiály

RADY PRI POUŽITÍ
Presvedčte sa, že vaše podklady sú tvrdé
a v dobrom stave.
V opačnom prípade najskôr použite
výrobok PRIM-SM, aby ste zvýšili tvrdosť
podkladu.
Zosilnená verzia špeciálne určená na
renovácie.
Hrúbka nanášanej vrstvy: 1–50 mm.

ALEX SYSTEM

BIELA OMIETKA NA OPRAVY V INTERIÉROCH A V EXTERIÉROCH
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Biela omietka na opravy, bez zmrštenia
a s vysokým obsahom živíc.
Vypĺňa: diery a praskliny, špáry medzi tehlami,
pórobetón, sadru.
Opravuje: rímsy, rohy na oknách
Omieta: fasády, hrubé cementové omietky,
parapety...
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze cementu, náplní,
živice a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Môže sa nanášať na všetky podklady, ktoré sú
tvrdé čisté, zdravé a suché, v interiéroch
a v exteriéroch: betón, cementové omietky,
parapety, sadru, staré nátery...
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom zaschnutí výrobku ALEX SYSTEM
môžeme použiť všetky typy farieb, vodotesné
prípravky, omietky na báze sadry alebo
cementu. Silikónové, epoxidové
a polyuretánové nátery.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 42.1
PV CEBTP Č.2352.7163: Priľnavosť na sadru a
betón po klimatických cykloch, odolnosť na
ohyb a tlak, nepriepustnosť vodnej pary.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: až 800μm
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30 608
pH: 9 pri miešaní
Hustota hmoty: 1,5 mm
Začiatok tuhnutia: 40 min
Koniec tuhnutia: 1 h 10 min
BALENIE
5 a 15 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred chladom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí: 5-35 °C.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tvrdnúť.
Nenanášať na priemyselné podlahy.
Obsahuje cement. Výrobok s etiketou
XI dráždivé. Buďte opatrný pri použití a
dodržiavajte bezpečnostné nápisy na obale.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia byť čisté, suché, zbavené prachu
a nemôžu obsahovať stopy oleja.
Oškrabte steny, ktoré sa odlupujú a odstráňte
staré nátery, ktoré už dobre nedržia
(DTU 42-1).
Podklady musia byť súdržné. V opačnom
prípade spevnite podklad výrobkom PRIM-SM.

HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Všetky hrúbky. Pri veľkej hrúbke sa uistite, že
podklad vydrží záťaž.
SPOTREBA
1kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí na okolitých podmienkach , druhu
podkladu a hrúbke nanesenej vrstvy.
Približne 3 hodiny pri vypĺňaní, ktoré
nepresahuje 5 mm a 1 deň pri hrubších
vrstvách.

POMER MIEŠANIA
Približne 2 l vody na 5 kg vrece
(alebo 6 l na 15 kg vrece).
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Opravné nátery

MALTA NA
ELASTICKÉ
VYPLŇOVANIE
Vyvinutá na báze živíc a sklených
vlákien, tento výrobok určený na
vyplňovanie má vysokú
elasticitu, ktorá perfektne absorbuje
deformácie podkladov.
FIBRELASTIC sa ľahko používa a
umožňuje realizovať spoje bez
plátených pásov.

FIBRELASTIC

OMIETKA NA ELASTICKÉ VYPLŇOVANIE
V INTERIÉROCH A V EXTERIÉROCH
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
FIBRELASTIC je kašovitá malta pripravená na
použitie, s vysokým obsahom živíc a sklených
vlákien. Výrobok FIBRELASTIC je mimoriadne
prispôsobený na všetky typy vypĺňania
v interiéroch a v exteriéroch. Trvalá elasticita
mu umožňuje prispôsobiť sa deformáciám
podkladov bez prasklín a umožňuje spojenie
bez plátených pások.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živíc, uhličitan vápenatý, sklené
vlákna a rôzne prísady. Vzniknutá hmota je
sivobielej farby.
PODKLADY
Sadra
Sadrové dosky
Murované steny
Hrubé omietky
Pórobetón
Staré nátery
Drevo
Betón
Cementové omietky
Tehly (silikón-vápno)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom zaschnutí výrobku FIBRELASTIC
môžeme použiť všetky typy farieb, omietky
na báze sadry alebo omietky pripravené na
použitie.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Viskozita (BV 1000 / 30 rpm): 300.000 mPas.
Hustota: 1,3
pH: 6
Trvalá elasticita
BALENIE
300 g tuby.
1,5 a 5 kg vedrá.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale chránenom pred mrazom a vysokými
teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať na zmrznuté, mokré podklady
alebo pri teplotách nižších ako 5° C.
Nenanášať počas dažďa.
Neprekrývať omietkami na báze cementu.
Nepoužívať pokiaľ zrnitosť a prítomnosť
sklených vlákien neumožňuje dokonalé
uhladenie.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia byť čisté, suché, zbavené prachu a
nemôžu obsahovať stopy oleja.

APLIKÁCIA
Nanášame pomocou hladidla alebo stierky.
SPOTREBA
Približne 1,3 kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí od podkladu, okolitých klimatických
podmienok a od hrúbky nanesenej vrstvy:
približne 24 h pri hrúbke 1 mm
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VÝHODY
Permanentná a trvalá elasticita
Ideálna pre vyplnenie „živých“ prasklín
Výrobok pripravený na použitie

RADY PRI POUŽITÍ
Nikdy nenamočiť podklady pred
nanesením výrobku FIBRELASTIC

Opravné nátery

JEMNÁ BIELA
OMIETKA NA
OPRAVY
Vďaka vysokému obsahu živíc môže
byť výrobok SEMIN REBOUCHEUR
EXTERIEUR použitý pri vypĺňaní ako
aj pri opravách alebo hladení,
s dosiahnutím dokonalého vzhľadu.

VÝHODY
Žiadne zmrštenie po uschnutí.
Výborná priľnavosť na všetky druhy
podkladov.

RADY PRI POUŽITÍ
Aby ste dosiahli dokonalého vzhľadu
výrobku SEMIN REBOUCHEUR
EXTERIEUR obrúste jeho povrch pred
zaschnutím a úplným stvrdnutím.

REBOUCHEUR EXTERIEUR
JEMNÁ BIELA OMIETKA NA OPRAVY

TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Jemná biela omietka na opravy v interiéroch
a v exteriéroch, bez zmrštenia s vysokým
obsahom. Výrobok SEMIN REBOUCHEUR
EXTERIEUR je viacúčelová omietka
umožňujúca vypĺňanie (otvory a trhliny),
opravy (okraje okien, obité rohy...) ale aj
uhladenie a to s veľmi dobrou kvalitou
dokončenia.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze cementu, plniva,
živice a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Cement, betón, tehly, parapety, kameň,
pórobetón, sadra, staré nátery, staré obklady.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom uschnutí výrobku SEMIN
REBOUCHEUR EXTERIEUR môžeme použiť
všetky typy farieb, vodotesné prípravky,
omietky na báze sadry alebo cementu,
silikónové, epoxidové a polyuretánové nátery.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 42.1
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: jemná
Priľnavosť: odpovedá norme DTU 42.1
pH: 9 po uschnutí
Začiatok tuhnutia: 40 min
Koniec tuhnutia: 1h 10 min
BALENIE
5 a 15 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

POUŽITIE
Osztályozás:
AFNOR NFT 36.005
IV. család, 4 b osztály

PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí: 5–35 °C.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tvrdnúť.
Na sadru a pórobetón najskôr naniesť
podkladovú vrstvu PRIM–SM.
Nenanášať na priemyselné podlahy.
Obsahuje cement. Výrobok s etiketou
XI dráždivé. Budte opatrný pri požití a
dodržiavajte bezpečnostné nápisy na obale.
Konzultovať stranu 1 tohto katalógu, aby
ste sa ľahšie oboznámili s bezpečnostnými
predpismi.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia byť čisté, suché, zbavené prachu a
nemôžu obsahovať stopy oleja.
Oškrabte steny, ktoré sa odlupujú
a odstráňte staré nátery, ktoré už dobre
nedržia (DTU 42-1).
Podklady musia byť súdržné. V opačnom
prípade spevniť podklad s výrobkom
PRIM–SM.

POMER MIEŠANIA
Približne 2 l vody na 5 kg vrece
(alebo 6 l na 15 kg vrece).
HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Až do hrúbky 30 mm. Pri veľkej hrúbke sa
presvedčte, že podklad vydrží záťaž.
SPOTREBA
1kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí od okolitých podmienok, druhu
podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy.
Zvyčajne, na 1 cm hrúbky výrobku SEMIN
REBOUCHEUR EXTERIEUR je doba schnutia 6
hodín.
VÝROBOK SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU
Hrúbka nanesenej vrstvy: od 1 do 30 mm.
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Opravné nátery

VIACÚČELOVÁ
VYPLŇOVACIA
OMIETKA
Viacúčelová omietka na rôzne práce
v interiéroch: vypĺňanie, utesnenie
a upevnenie, lepenie dlaždíc, ríms a
odliatkov z polystyrénu.

REBOUCHEUR INTERIEUR

VIACÚČELOVÁ VYPLŇOVACIA OMIETKA DO INTERIÉROV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Omietka so širokým použitím do interiérov:
Vypĺňa: diery, praskliny, trhliny.
Utesňuje a upevňuje.
Lepí: polystyrén, ružice, rímsy
Uhladzuje.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze sadry, uhličitana
vápenatého, živice, celulózových vlákien a
rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky druhy podkladov v interiéroch:
sadra, sadrokartón, sadrové tvárnice, betón,
cementové omietky, drevotrieska, pórobetón,
tehly, pálená hlina...
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom uschnutí výrobku môžeme použiť
všetky typy farieb, sadrové omietky, husté
tmely a lepidlo na tapety.
Lepidlá na obklady musia byť vhodné pre
sadrový podklad.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Výrobok odpovedajúci morme NF T 30.608.
DTU 59.1: Maliarske a natieračské práce.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: jemná
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
pH: 7 neutrálne
Začiatok tuhnutia: 50 min
Koniec tuhnutia: 1 h 10 min
Odolnosť na ohyb: 3N / mm²
Odolnosť na tlak: 7 N / mm²
BALENIE
1,5–5–15–25 kg vrecia na palete obalené
fóliou.
12 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a schnutí musí byť vyššia
ako 5 °C.
Nenanášať na vlhký podklad.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tvrdnúť.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia odpovedať norme DTU 59.1, to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a nemôžu obsahovať stopy oleja.
Správne otvoriť trhliny.
POMER MIEŠANIA
Od 2,5 do 3 l vody na 5 kg vrece (alebo od 12,5
do 15 l na 25 kg vrece).
Vypĺňanie: čím je menej vody, tým je menšie
zmrštenie.

APLIKÁCIA
Nanáša sa stierkou.
HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Až 2 cm v jednej vrstve.
SPOTREBA
1–1,2 kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí od okolitých podmienok, druhu
podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy.
Zvyčajne, na 1 cm hrúbky výrobku SEMIN
REBOUCHEUR, je doba schnutia 6 hodín.
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VÝHODY
Vynikajúca priľnavosť na väčšinu
podkladov.
Veľmi dobrá rozotierateľnosť, ktorá
zabezpečuje dokonalé uhladenie.
Aby omietka dokonale držala, otvorte,
vyčistite a zrazte hrany na trhlinách
pred nanesením výrobku SEMIN
REBOUCHEUR.

Opravné nátery

OMIETKA NA
VYPLŇOVANIE A
UHLADZOVANIE
Výrobok SEMI-LIGHT, ktorý je
odľahčený a pripravený na použitie,
uľahčuje všetky práce pri vyplňovaní
a uhladzovaní.
Bez zmrštenia pri jednom nátere a
pri rýchlom schnutí umožňuje rýchle
následné prekrytie a tým šetrí čas.

VÝHODY
Ľahká hmota
Rýchle schnutie
Vyplnenie a uhladenie v jednej vrstve
bez zmrštenia

RADY PRI POUŽITÍ
Je možné zjemniť hmotu rozmiešaním
pomocou dvoch špachtlí.

SEM-LIGHT

OMIETKA NA VYPLŇOVANIE A UHLADZOVANIE
V ODĽAHČENOM PREVEDENÍ – INTERIÉR-EXTERIÉR
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Veľmi ľahká hmota vhodná na všetky opravy
stien a stropov v interiéroch a v exteriéroch.
Bez zmrštenia a s rýchlym schnutím, výrobok
SEM-LIGHT umožňuje vysokokvalitné
vypĺňanie a uhladenie s veľmi jednoduchým
použitím.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živíc, odľahčené plnivo a rôzne
prísady.
Vzniknutá hmota je snehovo bielej farby.
PODKLADY
Steny a stropy interiérov a exteriérov
Sadra		
Sadrokartónové dosky
Murované steny
Hrubé omietky
Pórobetón
Betón
Cementové omietky

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota: 0,4.
pH: 7
Vyplnenie a uhladenie bez zmrštenia.
Vynikajúca kvalita použitia.
BALENIE
Nádoba 0,5 l.
1-5 l a 10 l vedrá.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale chránenom pred mrazom a vysokými
teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať na zmrznuté, mokré podklady
alebo pri teplotách nižších ako 5°C alebo
na priamom slnku.
Nenanášať počas dažďa.

APLIKÁCIA
Nanáša sa pomocou hladidla alebo stierky.

PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia byť čisté, suché, zbavené prachu a
nemôžu obsahovať stopy oleja.
Pri práci v exteriéroch za vyšších teplôt
alebo pri nanášaní na podklady s vysokou
absorpciou, je možné povrch mierne
navlhčiť. Trhliny môžu byť otvorené.

DOBA SCHNUTIA
Závisí na podklade, na okolitých klimatických
podmienkach a na hrúbke nanesenej vrstvy.
Nátery je možné nanášať asi po dvoch
hodinách v prípade vypĺňania mikro-trhlín
a pri použití farieb riediteľných vodou (pri
použití farieb s glycerínom čakať 24 h).

SPOTREBA
Približne 0,4 kg / m² / mm hrúbky
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Omietky a stavebné lepidlá

PRIĽNAVÁ MALTA
Výrobok MALTA ISOCOL je výhodné
používať pri lepení všetkých
tepelno-izolačných celkov
v interiéroch (sadrokartón,
polystyrén, sklená vata).

ISOCOL MORTIER

PRIĽNAVÁ MALTA NA LEPENIE SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
MALTA ISOCOL je priľnavá malta
na lepenie sadrokartónových dosiek
s izolačnou vrstvou alebo bez v interiéroch.
Taktiež umožňuje presné vyplnenie medzier
medzi sadrokartónovými doskami.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Prášková omietka na báze sadry, uhličitanu
vápenatého a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky druhy sadrokartónových dosiek
s povrchom z kartónu s izolačnou vrstvou
alebo bez izolačnej vrstvy
(sklená vata, minerálna vata, polystyrén).
Betón
Cementová omietka
Drevotrieska
Pórobetón

PRÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 25.41 a 25.42
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: 2 hodiny.
Priľnavosť k betónu: > 1 MPA
Priľnavosť k polystyrénu: porušenie
polystyrénu
BALENIE
25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v suchom prostredí.

RADY PRI POUŽITÍ
Na prilepenie ohnutých dosiek
neváhajte rezať izolačnú vrstvu od
miesta k miestu, aby ste zabezpečili
dokonalý kontakt s podkladom.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri tuhnutí: 5 až 30 °C
Nenanášať na vlhké podklady.
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
Nenanášať na staré nátery.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Povrch steny musí byť čistý, zbavený prachu,
oleja a výrazne vlhký.
V lete, keď sú podklady príliš suché, je vodné
ich mierne navlhčiť.
Rozdiely rovinnosti do 15 mm sú prípustné.
V prípade mimoriadne hladkých povrchov a
hladkých betónov, pred lepením použiť náš
podkladový betón BETÓN HAFTGRUND.
Kontrola starých povrchov musí byť vykonaná
predovšetkým pri omietkach z hydraulickej
malty (sondy, vpichy, umytie).
POMER MIEŠANIA
13 až 14 litrov vody na jedno 25 kg vrece.
Odporúča sa mechanické miešanie.

VÝHODY
Dokonalá priľnavosť dosiek na podklad .
Odstránenie chýb rovinnosti podkladov

APLIKÁCIA
Nanáša sa zvyčajne po častiach s priemerom
cca 10 cm, od seba vzdialených 30 cm v
horizontálnom smere a 40 cm vo vertikálnom
smere.
V prípade vláknových izolácií (sklená vata,
minerálna vata) naniesť prvú vrstvu priľnavej
malty.
Následne je MALTA ISOCOL nanášaná po
častiach na pás omietky. Po položení dosky
musí prilepená plocha činiť cca 15 % z celkovej
plochy dosky.
HRÚBKA NANESENEJ VRSTVY
Od 5 do 15 mm v závislosti na rovinnosti
podkladu.
SPOTREBA
Od 1,5 do 3 kg / m2 v závislosti od počtu a
hrúbky nanesených častí.
SCHNUTIE
MALTA ISOCOL stuhne po 2 až 3 hodinách. K
úplnému vyschnutiu dôjde po 24 h.
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Omietky a stavebné lepidlá

LEPIDLO-TMEL
PRE SADROVÉ
TVÁRNICE
Toto viacúčelové lepidlo ISOCOL S
je vhodné na montážne a omietacie
práce rôznych materiálov: sadrové
tvárnice ale aj sadrokartón, tvárnice
z pálenej hliny, pórobetón.

VÝHODY
Použiteľné pre mnohé materiály.
Žiadne zmrštenie.

RADY PRI POUŽITÍ
Pokiaľ chcete položiť dlažbu na priečku
zo sadrových tvárnic na priehradku zo
sadrových tvárnic, nenanášajte na ňu
vrstvu omietky na báze sadry.

ISOCOL SUPER

LEPIDLO-TMEL PRE SADROVÉ TVÁRNICE
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Práškové lepidlo-tmel špeciálne vyvinuté
na montáž a omietanie sadrových tvárnic v
interiéroch .
Taktiež umožňuje lepiť rôzne stavebné
materiály: sadrokartónové dosky, tvárnice z
pálenej hliny, pórobetón...
Použiteľné taktiež pri konečných úpravách na
väčšine podkladov.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Sadra, uhličitan vápenatý, živica a rôzne
prísady. Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Sadrové tvárnice impregnované alebo
neimpregnované voči vode, sadra, betón,
drevotrieska, pórobetón.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Všetky typy výrobkov s výnimkou výrobkov na
báze cementu.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 25.31
výrobok vyhovujúci norme NF EN 12860.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: 2 h 30 min
Výrobok odpovedajúci norme NF P72.321.
BALENIE
5 a 25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v suchom prostredí.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5 do 30 °C
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
Nepoužívať vo vonkajšom prostredí.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Sadrové tvárnice musia byť čisté a zbavené
prachu.
POMER MIEŠANIA
Približne 13 až 14 l vody na 25 kg vrece.

SPOTREBA
Závisí od hrúbky tvárnic:
Pre tvárnice s hrúbkou 5 cm je spotreba
1 kg / m2.
Pre tvárnice s hrúbkou 10 cm je spotreba
2 kg / m2.
SCHNUTIE
5-6 hodín v závislosti na okolitých
podmienkach.

NANESENIE
Položenie prvého radu sa vykoná zlepením
okrajov a dna drážok, ktoré smerujú k zemi a
do zvislej časti.
Spoje medzi platňami by nemali presahovať
hrúbku 3 mm.
Druhý rad sa robí rovnakým spôsobom s
posunutým spojom, predtým ako začne
lepidlo tvrdnúť. To je veľmi dôležité pre
zabezpečenie rovnosti priečky. Nechať
zaschnúť pred položením tretieho radu.
Uhladiť spoje.
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Omietky a stavebné lepidlá

LEPIDLO
NA PÓROBETÓN
Výborné lepidlo na rýchlu montáž
pórobetónových tvárnic.
Výrobok KEDOCOL BC je vhodný aj na
úpravy stien a priečok z pórobetónu.

KEDOCOL BC

LEPIDLO NA MONTÁŽ PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Práškové lepidlo na montáž priečok
z pórobetónových tvárnic v interiéroch
a v exteriéroch. Umožňuje aj uhladenie
pórobetónových tvárnic.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Biely cement, piesok a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby.
PODKLADY
Všetky typy pórobetónu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba tuhnutia: 5 hodín
Čas zmeny polohy: 15 až 20 min
BALENIE
25 kg vrecia na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
9 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v suchom prostredí.

VÝHODY
Rýchle spojenie
Viacúčelové použitie pri montáži
a úpravách.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5 do 30 °C
Nepoužívať hmotu, ktorá začína tuhnúť.
Obsahuje cement. Výrobok s etiketou
XI - dráždivé. Buďte opatrný pri použití a
dodržiavajte bezpečnostné nápisy na obale.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Pórobetónové tvárnice musia byť čisté
a zbavené prachu.
POMER MIEŠANIA
Približne 8 až 9 l vody na 25 kg vrece.
Odporúča sa mechanické miešanie.

NANESENIE
Nanášať pomocou špachtle s vrúbkami tak,
aby množstvo naneseného lepidla
zodpovedalo spojovacej špáre
hrúbky 2-3 mm.
SPOTREBA
Približne 5 kg / m2 pri montáži,
Približne 2 kg / m2 pri úpravách.
SCHNUTIE
12 až 24 hodín v závislosti od okolitých
podmienok.
LEPIDLO NA PÓROBETÓN
Výborné lepidlo na rýchlu montáž
pórobetónových tvárnic.
Výrobok KEDOCOL BC je vhodný aj na úpravy
stien a priečok z pórobetónu.
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RADY PRI POUŽITÍ
Používajte KEDOCOL BC aj na vyplnenie
dier zmiešaním 2 odmeriek lepidla
s 1 odmerkou piesku so zrnitosťou
od 0 do 2 mm.

Základný náter

ZÁKLADNÁ
VRSTVA PRE
VŠETKY VLHKÉ
POVRCHY
Výrobok ANTI- HUMIDITE je základná
vrstva pripravená na použitie pre
všetky vlhké podklady v exteriéroch
ako aj v interiéroch.
Je možné naň nanášať všetky druhy
prekrytia: omietky na vyplňovanie,
zjemňovanie a uhladzovanie.

VÝHODY
Zabránenie príležitostnému výstupu
vlhkosti
Dobré krycie vlastnosti

ANTI-HUMIDITE

OCHRANA PROTI VLHKOSTI
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Základná vrstva pripravená na použitie, v
tekutom stave, určená na nanášanie na vlhké
podklady v interiéroch a v exteriéroch tak,
aby sme ich pripravili na následné nanášanie
všetkých druhov výrobkov: omietky na
vyplňovanie, zjemňovanie a uhladzovanie.
ANTI HUMIDITE umožňuje nanášanie ďalších
vrstiev na vlhké steny a ochraňuje proti
vlhkosti prichádzajúcej z interiéru
a z exteriéru.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, s vysokou odolnosťou voči
vode, reologické zložky a rôzne prísady.
Hmota je tekutej konzistencie a bielej farby.

RADY PRI POUŽITÍ
Pokiaľ je váš povrch mäkký a sypký,
nanášajte výrobok ANTI-HUMIDITE
v dvoch vrstvách, prvú vrstvu zrieďte
s 20 % vody.

PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch:
Sadrokartónové dosky
Tehly
Pórobetón
Staré nátery
Drevotrieskové dosky
Drevo
Vonkajšie steny
Drevotrieska
Cementové omietky
Pórobetón
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety
Nátery
Obklady
Všetky druhy omietok
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota hmoty: 1,5
Suchý extrakt: 63,83 %
pH: 7
BALENIE
1,5 a 5 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred chladom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5 °C.
ANTI HUMIDITE nezaručuje vodotesnosť,
v interiéroch vetrať miestnosti, aby sme
dosiahli čo najlepšie vyschnutie stien.
Nepoužívať na bazény a ponorené plochy.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklady musia zodpovedať norme DTU
59.1, to znamená, že musia byť čisté, zbavené
prachu, tvrdé a bez stôp látky zabraňujúcej
priľnutiu.
Oškrabať popraskané nátery, odlepiť staré
tapety, podklad môže byť vlhký ale nie
premočený a nemôžu na ňom byť stopy oleja.
Podklad, na ktorom je už plieseň umyte 20 %
vody a lúhu a dôkladne prepláchnite čistou
vodou.
Pokiaľ plieseň nezmizne, pred nanesením

výrobku ANTI HUMIDITE, vykonajte operácie
na zničenie pliesní.
APLIKÁCIA
Je možné pridať maximálne 5 % vody.
Nanáša sa v dvoch protismerných vrstvách
valčekom, štetcom alebo pištoľou.
Pred nanášaním druhej vrstvy sa vždy
presvedčte, že prvá vrstva je už suchá.
Nástroje sa čistia vodou.
DOBA SCHNUTIA
Približne 3 až 4 hodiny v závislosti
na podklade a okolitom prostredí.
Pred položením obkladov, tapiet alebo pred
natieraním sa uistite, že výrobok
ANTI HUMIDITE je suchý.
SPOTREBA
Približne 200 g / m2
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Základný náter

ZÁKLADNÝ NÁTER
PRE HLADKÉ
ALEBO
VODOTESNÉ
PODKLADY
Výrobok BETON HAFTGRUND
je základný náter na zabezpečenie
priľnavosti, použiteľný bez
rozpúšťadla, na podklady, ktoré sú
hladké alebo málo pórovité,
v interiéroch a v exteriéroch.

BETONHAFTGRUND

ZÁKLADNÝ NÁTER PRE HLADKÉ ALEBO VODOTESNÉ PODKLADY
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Základný náter na zabezpečenie priľnavosti,
použiteľný bez rozpúšťadla, na podklady,
ktoré sú hladké alebo málo pórovité,
v interiéroch a v exteriéroch.
BETON HAFTGRUND vytvára priľnavý
prechod medzi takýmito podkladmi
a určitými výrobkami na báze cementu
alebo sadry, ktorých priľnavosť je veľmi malá.
BETON HAFTGRUND taktiež umožňuje
vyrovnávanie pórovitosti heterogénnych
podkladov (prítomnosť rôznych druhov
materiálov)
VZHĽAD
Základná vrstva pripravená na použitie
ružovej farby s viditeľnými zrnami.
Podobnej konzistencie ako farba.

PODKLADY
Použiteľný na steny v interiéroch a exteriéroch
a taktiež na stropy.
Biely hladký betón
Samonivelačný betón
Staré nátery
Staré sklené plátno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nanesenie všetkých typov výrobkov je možné
až po úplnom uschnutí BETÓNU HAFTGRUND
(či už sú na báze cementu, sadry alebo
pripravené na použitie) a predovšetkým
priľnavé malty na zdvojenie, tradičné obklady
(manuálne alebo striekané).
BALENIE
5 a 20 kg vedrá
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Rozmiešať pred nanášaním.
Neriediť.
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5 do 30 °C.
Nenanášať na vlhký podklad.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia zodpovedať norme DTU 59.1,
to znamená, že musia byť čisté,
zbavené prachu, tvrdé a bez stôp oleja.
BETON HAFTGRUND nevytvrdzuje podklad,
z toho dôvodu, na mäkké podklady používajte
základnú vrstvu ako PRIM-SM.

APLIKÁCIA
Nanášať pomocou štetca alebo vlneným
valčekom. Naniesť hrubú vrstvu BETONU
HAFTGRUND na podklad a počkať na úplné
zaschnutie pred nanesením ďalšej vrstvy.
Doba schnutia závisí od druhu podkladu a od
atmosferických podmienok. Zvyčajne je to
približne 6 hodín.
SPOTREBA
Približne 300 g / m2
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VÝHODY
BETON HAFTGRUND chráni vašu stavbu
v prípade pochybnosti o podkladoch.
V prípade montáže zdvojenia na
hladký podklad, BETON HAFTGRUND
umožňuje realizovať montáž prilepením
a z toho vyplýva možnosť odstránenia
nepresností, k čomu nedochádza pri
mechanickom upevnení.

RADY PRI POUŽITÍ
Riadne rozmiešať pred použitím.
Neriediť.
Overiť priľnavosť podkladov,
na ktoré výrobok BETON HAFTGRUND
nanášame.

Základný náter

SPEVŇOVAČ
STARÝCH
A NOVÝCH
PODKLADOV
Nepostrádateľný spevňovač na
prípravu všetkých mäkkých, sypkých
a príliš vsiakavých podkladov (sadra,
pórobetón, atď...)

VÝHODY
Spevňuje a súčasne prekrýva staré
podklady
Uľahčuje následné kladenie tapiet
a obkladov stien
Ušetrí vám základný náter pred
natieraním.

RADY PRI POUŽITÍ
Je možné pridať maximálne 5 % vody.
Nanáša sa v jednej vrstve valčekom,
štetcom alebo pištoľou.
Nástroje sa čistia vodou.

DURCIFOND

SPEVŇOVAČ STARÝCH A NOVÝCH PODKLADOV
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Spevňovač podkladov pripravený na okamžité
použitie v tekutej fáze sa nanáša na všetky
mäkké a sypké podklady v interiéri, aby bolo
možné na tieto podklady nanášať všetky typy
výrobkov: omietky na vyplnenie, na zjemnenie
a na uhladenie. Obzvlášť vhodné na vsiakavé
podklady ako je sadra a pórobetón.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, reologické zložky a rôzne
prísady. Hmota je tekutej konzistencie
a bielej farby.
PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch:
Sadrokartónové dosky
Tehly
Pórobetón
Staré nátery

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety
Nátery
Obklady
Všetky druhy omietok
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota hmoty: 1,5
Suchý extrakt: 67,49 %
pH: 7
BALENIE
5 a 15 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale v
prostredí chránenom pred chladom a vysokými
teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5°C.
Nenanášať na vodotesné podklady.
Nepoužívať v exteriéroch.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklady musia zodpovedať norme DTU
59.1, to znamená, že musia byť čisté, zbavené
prachu, tvrdé a bez stôp látky zabraňujúcej
priľnutiu.

DOBA SCHNUTIA
Približne 3 až 4 hodiny v závislosti od pokladu
a okolitého prostredia.
Pred položením obkladov, tapiet alebo pred
natieraním sa uistite, že DURCIFOND je suchý.
SPOTREBA
Približne 200 g / m2

APLIKÁCIA
Je možné pridať maximálne 5 % vody.
Nanáša sa v jednej vrstve valčekom, štetcom
alebo pištoľou.
Nástroje sa čistia vodou.
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Základný náter

ZÁKLADNÝ
PRIĽNAVÝ NÁTER
URČENÝ NA
HRUBÉ DREVENÉ
PODKLADY

PRIM-PARQUET

ZÁKLADNÝ NÁTER NA HRUBÉ DREVENÉ PODKLADY
V INTERIÉROCH A V EXTERIÉROCH
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Priľnavý základný náter, špeciálne vyvinutý
na nanesenie na hrubé drevo spolu s našimi
samonivelačnými hmotami
KEDOPLAN PLATRE, KEDOPLAN FIBRE,
KEDOPLAN EXPRESS.

ZLOŽENIE
Syntetická živica a kremičité plnivo.
BALENIE
5 a 20 kg vedrá.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred mrazom.

Špeciálne vyvinutý na nanášanie na
hrubé drevené podklady, výrobok
PRIM-PARQUET je základný priľnavý
náter nevyhnutný na obnovenie
starých parkiet, použiteľný s našim
výrobkom na úpravu podláh
KEDOPLAN FIBRE.
Vďaka jednoduchému použitiu a
rýchlemu schnutiu umožňuje rýchle
prekrytie po nanesení.
VÝHODY
Zvyšuje priľnavosť samonivelačných
hmôt na podklady z hrubého dreva.
Základný náter špeciálne vyvinutý na
renováciu starých parkiet.

POUŽITIE
APLIKÁCIA
Pred použitím ľahko rozmiešať.
Výrobok PRIM-PARQUET sa nanáša valčekom
alebo štetcom.
Nástroje sa čistia vodou pred úplným
zaschnutím výrobku.
PODKLADY
Staré obrúsené parkety, drevené dosky CTB-H
alebo CTB-x.
Vhodný taktiež pre nanášanie na steny, na
hladký biely betón.
Upravuje pórovitosť podkladov. Zvyšuje
priľnavosť ručne nanášanej alebo
nastrekovanej sadry, ako aj priľnavých mált na
hladké a málo pórovité podklady.

PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia byť čisté, zdravé,suché,
zbavené prachu a bez stôp vosku, laku alebo
moridla.
Na starých parketách upevniť oddelené časti.
DOBA SCHNUTIA
Od 1 do 3 hodín v závislosti od podkladu a od
klimatických podmienok.
Na výrobok PRIM-PARQUET naniesť
samonivelačnú hmotu ihneď ako je suchý
na dotyk a odolný a to do 24 hodín po jeho
nanesení.
SPOTREBA
Približne 300 g / m².

PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať na vlhký podklad a pri teplote
nižšej ako 5°C.
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RADY PRI POUŽITÍ
Nepridávať vodu.
Pred použitím ľahko rozmiešať.

Základný náter

PODKLADOVÁ
VRSTVA PRE
ADROKARTÓNOVÉ
DOSKY
Použitie PRIM-PLAQUE pred
natieraním alebo pred položením
tapiet umožní optimalizovať kvalitu
podkladu a vylúčiť jeho poškodenie
pri jeho následnom pokrytí.

VÝHODY
Výrazné zvýšenie prekrytia.
Značná úspora znížením potrebných
vrstiev náteru.

RADY PRI POUŽITÍ
Aby sme vylúčili riziko odlepenia alebo
vzniku bublín, PRIM-PLAQUE vždy
nanášajte na podklad, ktorý je dokonale
suchý a zbavený prachu.

PRIM-PLAQUE

PODKLADOVÁ VRSTVA PRE SADROKARTÓNOVÉ DOSKY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Univerzálna podkladová vrstva pripravená
na okamžité použitie v interiéroch, umožňuje
vytvoriť podklad, na ktorý je možno nanášať
farbu, tapety, obklady stien a všetky typy
omietok. Umožňuje následné položenie tapiet
alebo obkladov, s vylúčením odtrhnutia podkladu. Je špeciálne vytvorená pre nanášanie
na sadrokartónové dosky.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, reologické zložky a rôzne
prísady.
Hmota je tekutej konzistencie a bielej farby.
PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch:
Sadrokartónovévé dosky
Tehly
Dosky z cementových vlákien
Staré natreté podklady
Staré podklady zbavené tapiet
Sadrové tvárnice
Hrubý betón

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tapety
Nátery
Obklady
Všetky druhy omietok
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1.
Pripomíname, že DTU 59.1. vyžaduje
základný náter niektorých podkladov a to
predovšetkým sadrokartónových dosiek.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota hmoty: 1,5
Suchý extrakt: 64,7 %
pH: 7
BALENIE
5 a 15 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred chladom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplote nižšej ako 5° C.
Pri renovácií sa uistite, že základný náter
nepresakuje cez starý krycí náter.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklady v interiéroch musia zodpovedať
norme DTU 59.1, to znamená, že musia byť
čisté, zbavené prachu, tvrdé a bez stôp látky
zabraňujúcej priľnutiu.
Vyčistiť a umyť staré nátery.

DOBA SCHNUTIA
Približne 3 až 4 hodiny v závislosti od pokladu
a okolitého prostredia. Pred položením obkladov, tapiet alebo pred natieraním sa uistite,
že výrobok PRIM-PLAC je suchý.
SPOTREBA
Približne 200 g / m2

APLIKÁCIA
Je možné pridať maximálne 5 % vody.
Nanáša sa v jednej vrstve valčekom, štetcom
alebo pištoľou. Nástroje sa čistia vodou.
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Základný náter

ZÁKLADNÁ
PRIĽNAVÁ VRSTVA
Výrobok PRIM SM je odporúčaný na
vyrovnanie pórovitosti podkladov
pred položením krycej vrstvy.
Výrazne posilňuje priľnavosť mált,
lepidiel a ďalších výrobkov na
prípravu podláh a stien.
Zabraňuje vytváraniu bublín a
odtieňov hladkých povlakov podláh.

PRIM-SM

ZÁKLADNÁ PRIĽNAVÁ VRSTVA INTERIÉR–EXTERIÉR
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Výrobok PRIM SM sa používa na problémové
podklady (príliš alebo málo pórovité)
a umožňuje upraviť pórovitosť, zlepšiť
priľnavosť ďalších výrobkov (malta na
lepenie dlaždíc, výrobky na prípravu podláh
a Kedosec...) a zabrániť vytváraniu bublín a
tónovaniu tmelov na uhladenie podláh.

BALENIE
5 a 20 kg vedrá.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Zošit CSTB Č.3469: zhotovenie prípravných
povlakov interiérových podláh pred
položením podlahových obkladov.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred chladom
a vysokými teplotami.

VÝHODY
Použiteľný pre väčšinu podkladov.
Neobsahuje žiadne rozpúšťadlo.
Účinne pripravuje podlahu pred
uhladením samonivelačného výrobku.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Používať pri teplote od 5 do 35°C.
Podklady musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a odolné.
Odstrániť zvyšky lepidiel, farieb a mliečny
vzhľad betónu.
Vyčistiť anhydritové potery, aby sa odstránil
mliečny vzhľad povrchu.
Poznámka: Normálnu pórovitosť pozorujeme
keď je kvapka vody na povrchu vsiaknutá za 3
až 20 minút.
APLIKÁCIA
Nanášať vlneným valčekom a následne
nanášať kryciu vrstvu a to ešte pred úplným
zaschnutím výrobku PRIM SM.

PODKLADY
PODLAHY V INTERIÉROCH
Betón
Cementový povlak
Anhydritový poter
STENY V INTERIÉROCH
Betón
Pórobetón
Cementové omietky
Sadrokartonové dosky
Sadrové tvárnice
PODLAHY V EXTERIÉROCH
Betón
Cementové povlaky.
SPOTREBA
Od 100 do 200 g / m² podľa pórovitosti
podkladu.
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RADY PRI POUŽITÍ
Pred každým použitím je potrebné
riadne rozmiešať výrobok PRIM SM,
aby sa dosiahlo dokonalého vzhľadu
upravovaných podkladov.

Základný náter

ZÁKLADNÁ
VRSTVA NA TUHÉ
PODKLADY
Vyvinutý na renováciu tuhých
podkladov s veľmi jednoduchým
použitím, vďaka svojmu zloženiu
vo viaczložkovej tekutej fáze,
výrobok PRIMEO FB je ideálna
podkladová vrstva pre vaše
renovačné práce na podkladoch pre
dlaždice alebo nátery.

VÝHODY
Viaczložkový.
V tekutej fáze.
Ideálny pre renováciu starých dlažieb
alebo podlahových náterov.

RADY PRI POUŽITÍ
Skutočnosť, že sa výrobok PRIMEO FB
stane priesvitným po krátkej dobe
schnutia je výborným ukazovateľom
doby prekrytia.

PRIMEO FB

ZÁKLADNÁ PRIĽNAVÁ VRSTVA NA TUHÉ PODKLADY
INTERIÉR–EXTERIÉR
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Základná vrstva pripravená na použitie,
vyrobená na základe polychloroprenových
živíc vo vodnej disperzii.
Umožňuje vytvoriť priľnavý prechod
medzi tuhým vodotesným podkladom a
samonivelačnými podlahami.
Umožňuje pracovať s dreveným podkladom
pred nanesením samonivelačného náteru
alebo prilepením dlažby.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Tekutý výrobok na báze polychloroprenovej
živice v tekutej fáze.
PODKLADY
Staré dlažby
Staré podlahové nátery ( epoxidy a
polyuretany)
Staré podlahové plastové dlaždice
Hladké betóny
Povrchy so zvyškami lepidla
Lakované parkety
Drevotrieskové dosky
Asfaltový povrch
Podklady musia byť čisté, súdržné a suché

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Horľavosť: horľavé.
Farba: mliečno–biela.
Viskozita: približne 1000 mPas
pH: 8,5.
BALENIE
3 a 10 kg kanistre.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred mrazom.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Neriediť. Minimálna teplota použitia: vyššia
ako 10 °C.
Riadne rozmiešať pred prvým použitím.
Podklady musia byť čisté, zbavené prachu
alebo vosku, suché (max. 3 % vlhkosti).
APLIKÁCIA
Výrobok PRIMEO FB nanášať na podlahu
pomocou stierky alebo vlneného valčeka v
homogénnej vrstve.
Spotreba: 100 až 150 g / m² v závislosti od
podkladu.
Nástroje sa čistia vodou.

DOBA SCHNUTIA
Minimálne 1 hodinu (výrobok PRIMEO FB sa
musí stať priesvitným).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Výrobok PRIMEO FB môže byť prekrytý
samonivelačným výrobkom na podlahy alebo
lepiacou maltou na dlaždice.
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Špeciálne lepidlá

ŠPECIÁLNE
LEPIDLO NA
DEKORAČNÉ
VLYSY
Svojim vhodným balením a
aplikátorom, ktorý je súčasťou tuby,
vám výrobok COLLE–FRISE uľahčí
upevnenie vašich
dekoračných vlysov.
Jeho zvýšená priľnavosť vám
umožní účinné lepenie na všetky
typy obkladov stien i vodotesných
obkladov, bez zanechania škvŕn.

COLLE–FRISES

ŠPECIÁLNE LEPIDLO NA DEKORAČNÉ VLYSY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Výrobok COLLE–FRISE je biele lepidlo, po
uschnutí priehľadné, určené na nalepenie
dekoračných vlysov na tapety, vinylové tapety,
plastové krytiny a nátery.
Vynikajúca priľnavosť na vode odolné
podklady (ako sú vinylové tapety) a výborná
odolnosť voči vlhkosti.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Lepidlo na báze škrobu, vody a emulzie živice.
Hmota je bielej farby a po zaschnutí je
priehľadná.
KRYTINY
Umožňuje lepiť papierové alebo vinylové vlysy
na tapety, vinylové tapety, plastové krytiny
a nátery.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota: 1,4 .
pH: približne 7.
BALENIE
1 l nádoba a 250 g tuba.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami (medzi 5 až 35°C).

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Starostlivo prečítať pokyny výrobcu vlysov.
Neprehltnúť. Uchovávať mimo dosah detí.
APLIKÁCIA
Umyť a odmastiť staré krytiny. Pri čerstvo
položených tapetách počkať 24 h na
zaschnutie pred nalepením dekoračných
vlysov.
Navlhčiť vlys mokrou špongiou a nechať
schnúť približne 10 minút.

Nanášať (štetcom pri balení v nádobe alebo
aplikátorom na tubách) lepidlo na rub vlysu
rovnomerným a pravidelným spôsobom a to
na celý povrch.
Priložiť vlys na podklad a opatrne pritláčať.
Pomocou vlhkej špongie odstrániť prípadný
nadbytok lepidla pred jeho zaschnutím.
SPOTREBA
250 g na cca 15 m vlysov.
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VÝHODY
Tuba s aplikátorom.
Pripravený na použitie.
Nezanecháva škvrny.
Umožňuje spojiť okraje pásov.
Zvýšená priľnavosť.

RADY PRI POUŽITÍ
V prípade pokladania dekoračného
vlysu na tapetu s reliéfom, je nutné
postupovať inkrustáciou a to tak,
že nakreslíme na podklad miesto
na umiestnenie vlysu a pred jeho
nalepením odstránime prvú vrstvu
papiera.

Špeciálne lepidlá

LEPIDLO NA
SKLENÉ PLÁTNA
Lepidlo pripravené na použitie
vyvinuté na lepenie sklených plátien
určených na natieranie a to aj vo
vlhkom prostredí

VÝHODY
Bez rozpúšťadiel a zápachu.
Fungicídny účinok.
Malá spotreba.

RADY PRI POUŽITÍ
Skladujte obklady v priestoroch,
v ktorých budete pracovať, 48 h pred
počatím prác.

COLLE TOILE DE VERRE

LEPENIE SKLENÉHO PLÁTNA V INTERIÉROCH
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Lepidlo vo vodnej disperzií bez zápachu,
pripravené na použitie, pre sklené plátna
určené na natieranie. Používa sa v interiéroch
na steny a stropy. Vhodné do vlhkých
miestností.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, škrob, reologické zložky
a rôzne prísady. Hmota je bielej farby.
PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch
Betón
Cementové omietky
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Podkladové nátery

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Sklené plátna určené na maľovanie.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Čas na prípadné úpravy: 5 až 10 min
Otvorený čas: 30 min
Doba schnutia : 12 až 24 hodín
Hustota: približne 1
Suchý extrakt: 14 %
BALENIE
20 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Po použití zatvoriť vedro.
Teplota použitia: 10 až 35 °C.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklad musí byť čistý, zdravý, suchý, pevný,
hladký, rovný a normálne absorbujúci.
Odstrániť staré tapety alebo nátery. V prípade
potreby vyplňte otvory príslušnou omietkou.
Pripraviť podklady, ktoré sú sypké alebo príliš
absorbujúce pomocou tvrdidla na podklady.
Obrúsiť, oškrabať a zbaviť prachu staré nátery.
Na sadrokartónové dosky naniesť podkladovú
vrstvu.

APLIKÁCIA
Dodržiavať pokyny výrobcu obkladu.
Výrobok sa aplikuje jednoduchým prilepením
podkladu pomocou valčeka, štetca alebo
špachtle. Nenanášať lepidlo na plochu väčšiu
ako 2 šírky. Vylepiť jednu šírku a pritláčať od
stredu smerom k okrajom.
Očistiť prebytok lepidla pomocou špongie.
Náradie sa čistí vodou.
SPOTREBA
Od 150 do 250 g / m² podľa podkladu a
použitého nástroja na nanášanie.
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Špeciálne lepidlá

FIXÁTOR NA
TEXTILNÉ
PODLAHOVÉ
KRYTINY A PVC
Zloženie výrobku SEM-FIX na báze
emulzie akrylátovej živice umožňuje
jednoduché položenie a odstránenie
všetkých plastových krytín a
kobercov ako aj korkových dlaždíc.

SEM FIX

FIXÁTOR NA VYMENITEĽNÉ DLAŽDICE, KOBERCE A PVC
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Akrylátové lepidlo vo vodnej disperzii s
fungicídnymi prípravkami. Ľahko sa nanáša,
stopy lepidla sú odstrániteľné vodou, jednoduché
navrátenie podkladu do pôvodného stavu.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia akrylátovej živice, zložky na zvýšenie
priľnavosti, zahusťovač a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je slonovinovej farby.
PODKLADY
PODLAHY V INTERIÉROCH
Betón
Špeciálne sadrokartóny na podlahy
Hladké samonivelačné zmesi na podlahy
Anhydritový poter
Vykurovaná podlaha
Drevené dosky
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krytiny z PVC (homogénne alebo s penovým rubom)
vo forme dlaždíc alebo pásov.
Koberce a kovraly s podkladom z SBR, latexu,
PVC alebo polypropylénu.
Textilné krytiny s rubom action back.
Korkové dlaždice.
Koberce z rastlinných vlákien s penovým
podkladom SBR.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 53.1 (pokrytie podlahy textíliami)
a 53.2 (pokrytie podlahy plastmi).
Zošit CSTB Č.2055.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba od natretia do položenia: 5 minút
Čas možnej manipulácie: 60 minút
Doba tuhnutia: 24–48 hodín
Hustota: približne 1.4
Suchý extrakt: 73%
SÚVISIACE VÝROBKY
Na opravy podlahy
KEDOPLAN AUTOLISSANT P2
KEDOPLAN SUPER P3,
KEDOPLAN EXPRESS
BALENIE
10 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale v
prostredí chránenom pred chladom a vysokými
teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Po použití vedro riadne uzatvoriť.
Teplota nanášania: od 10 do 25 °C.
Na anhydritovej krycej vrstve obrúste povrch,
odstráňte prach a naneste náš základný náter
PRIM–SM. Na drevotrieskovú dosku naneste
PRIM–SM. V prípade nanášania na vyhrievanú
podlahu, vypnite kúrenie 48 hodín pred nanášaním
a postupne uveďte kúrenie do činnosti po 48
hodinách. Nevyhovuje na pokladanie linolea.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED NANÁŠANÍM
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché, pevné,
hladké, rovné a normálne absorbujúce.
Na podlahu s nepravidelným podkladom naneste
najskôr náš samonivelačný výrobok KEDOPLAN
SUPER P3.
APLIKÁCIA A TYP NANÁŠANIA
KOBERCE A ZROLOVANÁ PLASTOVÁ KRYTINA
Rozvinúť krytinu na podlahu so spojmi kolmo
na okná. Nastrihať krytinu s 10 cm rezervou na
zarovnanie. Zrolovať polovinu krytiny a naniesť
rovnomerne výrobok SEM-FIX pomocou valčeka
z peny a plochého štetca pozdĺž stien.
Počkať približne 5 minút a položiť krytinu.
Uhladzovať od stredu k okrajom. Pokračovať
rovnakým spôsobom na druhej polovici.

PLASTOVÉ DLAŽDICE
Vyznačiť dve kolmé osy prechádzajúce stredom
miestnosti. Od priesečníka naniesť SEM–FIX na
plochu, ktorá odpovedá 16 dlaždiciam. Približne po
5 minútach začať s ukladaním dlaždíc od stredu a
dostatočne pritlačiť každú z dlaždíc. Pokračovať s
kladením postupujúc okolo základného štvorca.
Rozrezané dlaždice pri stenách pokladať až keď
budú položené všetky celé dlaždice.
Nástroje sa čistia vodou.
Odstránenie: Vybrať krytinu počnúc rohom a
pomaly ťahať. Namočiť približne na 10 minút teplou
vodou s obsahom 10 % umývacieho prostriedku
(prací prostriedok St Marc).
Zoškrabať a v prípade potreby opakovať operáciu,
nakoniec umyť čistou vodou.
SPOTREBA
Od 150 do 250 g / m², v závislosti na krycej vrstve a
od nástroja použitého na nanášanie.

37
späť na obsah

VÝHODY
Vysoká priľnavosť.
Stopy po lepidle umývateľné vodou.
Jednoduché odstránenie krytiny.

RADY PRI POUŽITÍ
Používať len množstvo lepidla
odporučené výrobcom, aby sa predišlo
prípadnému vzniku bublín.

Špeciálne lepidlá

UNIVERZÁLNE
LEPIDLO NA
TAPETY
Pripravený na použitie, výrobok SEMPRO umožňuje ľahké a rýchle lepenie
všetkých bežných druhov tapiet bez
rizika zanechania škvŕn a hrudiek.

VÝHODY
Vysoká účinnosť.
Vynikajúca rozotierateľnosť.
Lepidlo je po zaschnutí priehľadné.

RADY PRI POUŽITÍ
Hermeticky uzatvorte vedro po použití
lepidla a skladujte ho v suchej a chladnej
miestnosti.

SEM-PRO

LEPIDLO NA TAPETY PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE
ĽAHKÉ ALEBO ŤAŽKÉ TAPETY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Výrobok SEM-PRO je lepidlo pripravené na
použitie, určené na lepenie bežných ľahkých
alebo ťažkých tapiet.
Je ľahko roztierateľné, priehľadné po uschnutí,
nezanecháva škvrny.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Lepidlo na báze škrobu, vody a emulzie živice.
SEM-PRO je dodávaný vo forme olejového
priesvitného gélu.
PODKLADY
Sadrokartón
Sadrové tvárnice
Betón alebo cementová omietka.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ľahké alebo ťažké tapety.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.4
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota: približne 1.
BALENIE
5 a 15 kg plastové vrecia.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami (teplota skladovania
medzi 5 a 30 °C). Spotrebovať do 2 mesiacov
od prvého otvorenia.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5–35 °C.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché,
zbavené prachu a normálne absorbujúce
a odpovedajúce norme DTU 59.4. Na
absorbujúcich podkladoch (sadrové tvárnice,
sadrokartón …) vopred naniesť našu
impregnačnú podvrstvu PRIM–PLAQUE.
Odstrániť staré tapety. Obrúsiť, umyť a utrieť
staré nátery. Odstrániť nátery, ktoré nedržia.
Na mäkké podklady aplikovať náš spevňovač
DURCIFOND.
Predbežné natretie podkladu so zriedeným
SEM-PRO v pomere 1 objem lepidla na 3–4
objemy vody je výhodné pre uľahčenie
presného uloženia pásov.

NANESENIE LEPIDLA NA KRYTINU
Naniesť lepidlo na rub krytiny v dostatočnom
množstve a pravidelne rozotrieť.
Nechať zaschnúť pás podľa pokynov výrobcu
(približne 5–10 minút).
Je možné vopred si pripraviť niekoľko pásov,
ale nemôžu byť odložené na dobu dlhšiu ako
40 minút z dôvodu tuhnutia lepidla.
Preložiť okraje pásu proti sebe.
POLOŽENIE KRYTINY
Položiť pás na vrchnú časť steny a pritlačiť
od hora smerom dole a od stredu smerom k
okrajom.
Očistiť nadbytočné lepidlo pomocou špongie
a prejsť kladkou, aby sa ukončili spoje.
Odstrániť stopy čerstvého lepidla s vlhkou
špongiou.
SPOTREBA
200 g / m²
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Špeciálne lepidlá

VYSOKOÚČINNÉ
LEPIDLO
NA TAPETY
Vďaka živiciam obsiahnutých vo
výrobku SEM-PRO XXL je tento
výrobok odporúčaný na lepenie
tkaných krytín, špeciálnych tapiet
alebo tapiet na báze vinylu a
to predovšetkým vo vlhkých
miestnostiach (kuchyne, kúpeľne).

SEM-PRO XXL

LEPIDLO NA TAPETY
PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE – VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
VYNILOVÉ TAPETY, ŠPECIÁLNE TAPETY A TKANÉ KRYTINY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Výrobok SEM-PRO XXL je lepidlo pripravené
na použitie s vysokou účinnosťou, zosilnené
živicou, určené na lepenie vinylových
tapiet, expandovaného vinylu s reliéfom a
špeciálnych tapiet (velúr, zrnité tapety …).
Výrobok je adaptovaný na lepenie v
kuchyniach a v kúpeľniach.
Je priehľadný po uschnutí, nezanecháva
škvrny.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Lepidlo na báze škrobu, éteru celulózy, živice,
vody a konzervačných látok.
Výrobok SEM-PRO XXL je dodávaný vo forme
olejového priesvitného gélu.
PODKLADY
Sadrokartón
Sadrové tvárnice
Betón alebo cementová omietka.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Vinylové tapety
Expandovaný vinyl s reliéfom
Ľahké textilné krytiny
Textilné krytiny na natieranie
Špeciálne tapety (velúr, zrnité tapety, ...)
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.4
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota: približne 1.
BALENIE
5 a 15 kg plastové vrecia.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami (teplota skladovania
medzi 5 a 30 °C). Spotrebovať do 2 mesiacov
po prvom otvorení.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota pri nanášaní a pri schnutí: 5–35 °C.
PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché,
zbavené prachu a normálne absorbujúce
a odpovedajúce norme DTU 59.4. Na
absorbujúcich podkladoch (sadrové tvárnice,
sadrokartón …) vopred naniesť našu
impregnačnú podvrstvu PRIM-PLAQUE.
Odstrániť staré tapety. Obrúsiť, umyť a utrieť
staré nátery. Odstrániť nátery, ktoré nedržia.
Na mäkké podklady aplikovať náš spevňovač
DURCIFOND.
Predbežné natretie podkladu so zriedeným
SEM-PRO v pomere 1 objem lepidla na 3-4
objemy vody je výhodné na uľahčenie
presného uloženia pásov.

NANESENIE LEPIDLA NA KRYTINU
Naniesť lepidlo na rub krytiny v dostatočnom
množstve a pravidelne rozotrieť
Nechať zaschnúť pás podľa pokynov výrobcu
(približne 5–10 minút).
Je možné vopred si pripraviť niekoľko pásov,
ale nemôžu byť odložené po dobu dlhšiu ako
40 minút z dôvodu tuhnutia lepidla.
Preložiť okraje pásu proti sebe.
POLOŽENIE KRYTINY
Položiť pás na vrchnú časť steny a pritlačiť
od hora smerom dole a od stredu smerom k
okrajom.
Očistiť nadbytočné lepidlo pomocou špongie
a prejsť kladkou, aby sa ukončili spoje.
Odstrániť stopy čerstvého lepidla s vlhkou
špongiou.
SPOTREBA
200 g / m²
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VÝHODY
Vhodné pre všetky druhy tapiet.
Pripravený na použitie.
Nezanecháva škvrny.

RADY PRI POUŽITÍ
Skladujte tapety v priestoroch, v ktorých
budete pracovať, 48 h pred počatím
prác.

Špeciálne lepidlá

LEPIDLO NA
PODLAHOVÉ
TEXTILNÉ KRYTINY
A PVC
Výrobok SEM-SOL, ktorý ma ideálnu
dobu manipulácie, zjednodušuje
pokladanie všetkých textilných a
plastových podlahových krytín.
Toto pevne držiace lepidlo je vhodné
aj na pokladanie korkových dlaždíc.

VÝHODY
Vysoká priľnavosť.
Veľmi dlhá doba aplikácie (60 min).

RADY PRI POUŽITÍ
Pred nanesením lepidla na podklad,
zrolujte krytinu a odstráňte prípadné
záhyby.
Krytinu rozviňte na polovicu plochy
a naneste lepidlo na podklad. Potom
pritlačte krytinu.
Vykonajte to isté na druhej polovici.

SEM-SOL

VIACÚČELOVÉ LEPIDLO NA PODLAHY
TEXTILNÉ KRYTINY A PVC
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Akrylátové lepidlo bez rozpúšťadla,
s fungicídnou funkciou na podlahové
plastové a textilné krytiny.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia akrylátovej živice, priľnavé činidlo,
zahusťovač a rôzne prísady.
Hmota je slonovinovej farby.
PODKLADY
Podlahy v interiéroch:
Betón
Hydrátový poter
Vykurované podlahy
Drevené dosky
Špeciálne sadrokartónové dosky na podlahy
Samonivelačná zmes na podlahy
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krytiny z PVC (homogénne alebo s penovým
rubom) vo forme dlaždíc alebo pásov.
Koberce a kovraly s podkladom z SBR, latexu,
PVC alebo polypropylénu.
Textilné krytiny s rubom action back.
Korkové dlaždice.
Koberce z rastlinných vlákien s penovým
podkladom SBR.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 53.1 (pokrytie podlahy textíliami)
a 53.2 (pokrytie podlahy plastmi).
Zošit CSTB Č.2055.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba od natretia do položenia: 15 minút
Čas možnej manipulácie: 60 minút
Doba tuhnutia: 24 – 48 hodín
Hustota: približne 1.4
Suchý extrakt: 73%
SÚVISIACE VÝROBKY
Na opravy podlahy
KEDOPLAN AUTOLISSANT P2,
KEDOPLAN SUPER P3,
KEDOPLAN EXPRESS,
BALENIE
1,5–6 kg a 20 kg vedrá na palete, obalené
fóliou
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred chladom
a vysokými teplotami

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota nanášania: 10–25 °C.
Na anhydritovej krycej vrstve obrúste povrch,
odstráňte prach a naneste náš základný náter
PRIM–SM. Na drevotrieskovú dosku naneste
PRIM–SM. V prípade nanášania na vyhrievanú
podlahu, vypnite kúrenie 48 hodín pred
nanášaním a postupne uveďte kúrenie do
činnosti po 48 hodinách.
Nevyhovuje na pokladanie linolea.
PRÍPRAVA POVRCHOV PRED NANÁŠANÍM
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché,
pevné, hladké, rovné a normálne absorbujúce.
Na podlahu s nepravidelným podkladom
naneste najskôr náš samonivelačný výrobok
KEDOPLAN SUPER P3.

APLIKÁCIA A TYP NANÁŠANIA
Rozotrite lepidlo na podklad pomocou
vhodnej vrúbkovanej špachtle. Nanášané
množstvo je 200 g / m² pre krytiny s hladkým
rubom a 300 g / m² pre krytiny s drsným
rubom. Vyčkať potrebnú dobu na správne
položenie krytiny. Tento čas závisí od druhu
podkladu, okolitých podmienok a od typu
lepenej krytiny. Položiť krytinu a dobre ju
pritlačiť od stredu smerom k okrajom.
Vyčistiť nástroje a škvrny od lepidla vodou
pred zaschnutím lepidla.
Po použití riadne uzatvoriť vedro.
SPOTREBA
Od 200 do 300 g / m2, v závislosti na krycej
vrstve a od nástroja použitého na nanášanie.

40
späť na obsah

Špeciálne lepidlá

LEPIDLO NA
PREKRÝVANIE
PODLÁH
TEXTILNÝMI
KRYTINAMI A PVC
Výrobok SEM-SOL XXL je ideálnym
prípravkom na pokladanie
náročných krytín a na lepenie
technických krytín
Taktiež zaručuje užívateľovi
bezpečné použitie s výhodou
možnosti vykonať lepenie na steny.

SEM SOL XXL

VYSOKOÚČINNÉ LEPIDLO NA PODLAHY ŠPECIÁLNE
URČENÉ NA TECHNICKÉ KRYTINY.
TAKTIEŽ POUŽITEĽNÉ NA OBKLADY STIEN
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Akrylátové lepidlo bez rozpúšťadla, s fungicídnou
funkciou na podlahové plastové a textilné krytiny.
Výrobok SEM-SOL XXL je lepidlo s vysokou
účinnosťou určené na podlahové krytiny, ktoré má
nasledujúce charakteristiky: Krátka doba medzi
natieraním a položením(5 až 10 min). Dlhá doba
spracovania (približne 40 min), ktorá uľahčuje
použitie. Vysoká účinnosť prilepenia umožňujúca
dobré pripevnenie pohyblivých krytín. Výrazná
priľnavosť, ktorá umožňuje lepiť PVC na PVC.
Výrobok SEM-SOL XXL je taktiež vhodný na lepenie
PVC na pevné ako aj na pohyblivé steny.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia akrylátovej živice, priľnavé činidlo,
zahusťovadlo a rôzne prísady.
Hmota je slonovinovej farby.
PODKLADY
Podlahy v interiéroch:
Betón
Hydrátový poter
Vykurované podlahy
Drevené dosky
Špeciálne sadrové dosky na podlahy
Samonivelačná zmes na podlahy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Lepenie podlahy v interiéroch
Koberce a kovraly na pene alebo so syntetickým
rubom (Action Black).
Homogénne PVC alebo PVC na penovom rube.
Čiastočne pružné dlaždice.
Expandovaný vinyl s reliéfom
Lepenie na vnútorné steny
Expandovaný alebo extrudovaný polystyrén
Homogénne PVC alebo PVC na penovom
rube(podklade).
Korok na podklade PVC. TECHNICKÁ
DOKUMENTÁCIA
DTU 53.1 (pokrytie podlahy textíliami) a 53.2
(pokrytie podlahy plastmi). Zošit CSTB Č.2055.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba od natretia do položenia: 5 minút
Čas možnej manipulácie: 45 minút
Doba tuhnutia: 24–48 hodín
Hustota: približne 1.4
SÚVISIACE VÝROBKY
Na opravy podlahy KEDOPLAN SUPER P3, KEDOPLAN
P3 a KEDOPLAN S VLÁKNAMI
BALENIE
5–20 kg vedrá na palete obalené fóliou
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale v
prostredí chránenom pred chladom a vysokými
teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Na anhydritovej krycej vrstve obrúste povrch,
odstráňte prach a naneste náš základný náter
PRIM–SM. Na drevotrieskovú dosku naneste PRIM–
SM. V prípade nanášania na vyhrievanú podlahu,
vypnite kúrenie 48 hodín pred nanášaním
a postupne uveďte kúrenie do činnosti po 48
hodinách. Nevyhovuje na pokladanie linolea.
Po použití vedro riadne uzatvorte.
Teplota nanášania: 10–25 °C

APLIKÁCIA A TYP NANÁŠANIA
Rozotrite lepidlo na podklad pomocou vhodnej
vrúbkovanej špachtle s výdatnosťou od 250 do
350 g / m2. Vyčkať 5 až 10 minút, ktoré sú nutné na
správne položenie krytiny. Tento čas závisí od druhu
podkladu, okolitých podmienok a od typu lepenej
krytiny. Položte krytinu a dobre ju pritlačte od
stredu smerom k okrajom.
Pri pripevňovaní na stenu je možné lepidlo nanášať
opatrne valčekom tak, aby sme neprekročili
potrebné množstvo. V prípade pokladania PVC na
PVC začiatok novej krycej vrstvy sa položí 20 mm od
naneseného lepidla, neprekročte 45 mm. Vyčistite
nástroje a škvrny od lepidla vodou pred zaschnutím
lepidla.
SPOTREBA
Od 250 do 350 g / m2, v závislosti na krycej vrstve
a od nástroja použitého na nanášanie.
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VÝHODY
Lepidlo prispôsobené technickým
krytinám.
Pevné prichytenie.
Umožňuje prichytenie PVC na PVC.
Umožňuje lepenie na steny.

RADY PRI POUŽITÍ
Pred nanesením lepidla na podklad,
zrolujte krytinu a odstráňte prípadné
záhyby.
Krytinu odrolujte na polovicu plochy
a naneste lepidlo na podklad. Potom
pritlačte krytinu. Vykonajte to isté na
druhej polovici.

Špeciálne lepidlá

PRÁŠKOVÉ
LEPIDLO
NA TAPETY,
VINYLOVÉ, ŤAŽKÉ,
ŠPECIÁLNE A
TEXTILNÉ TAPETY

VÝHODY
Veľmi pevné lepidlo.
Priehľadné po zaschnutí.
Nezanecháva škvrny.
Ideálne pre vlhké miestnosti.
Jednoduchá homogenizácia.
Lepidlo je taktiež vhodné na použitie so
strojom na lepenie.

SEM-SPECIALE

PRÁŠKOVÉ LEPIDLO NA TAPETY, VINYLOVÉ,
ŤAŽKÉ, ŠPECIÁLNE A TEXTILNÉ TAPETY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Celulózové technické lepidlo so živicami,
so zosilneným účinkom, určené na lepenie
textilných tapiet na natieranie, ako aj všetkých
papierových tapiet:
Normálne (bežné, hrubé …)
Vinylové (rovné alebo expandované)
Špeciálne (natierateľné, ťažké...)

SPOTREBA
250 g na 5 rolí.
PODKLADY
Sadrokartón
Sadrové tvárnice
Betón alebo cementová omietka
Sadra
BALENIE
200 g balenie

POUŽITIE
RADY PRI POUŽITÍ
Aby sme zabezpečili správnu kvalitu
rozmiešaného lepidla musíme
dodržiavať pokyny na prípravu, ktorá
prebieha v troch etapách.
1. Rozmiešať prášok vo vode po dobu 3
minút.
2. Prerušiť miešanie, aby mohli účinné
látky nabobtnať (15 – 20 mm).
3. Energicky rozmiešať, aby sme obdržali
dokonale hladké a olejovité lepidlo.

PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché,
zbavené prachu a normálne absorbujúce.
Odstrániť staré krytiny.
Natrieť absorbujúci podklad s roztokom na
predbežný náter (200 g prášku na 8 litrov
vody) alebo s impregnačnou podvrstvou.
PRÍPRAVA LEPIDLA
Naliať 4 až 4,5 l studenej vody (na 200 g
balenie) do čistej nádoby.
Miešať vodu a postupne sypať obsah krabice
za stáleho miešania po dobu 2 minút.
Nechať stáť 15 až 20 minút a znova silno
rozmiešať. Lepidlo je pripravené.

APLIKÁCIA
Rovnomerne naniesť lepidlo na rub tapety
(alebo na pás v prípade textilnej natierateľnej
tapety).
Preložiť pás a nechať zaschnúť podľa pokynov
výrobcu krytiny.
Lepidlo je taktiež vodné na použitie so
strojom na lepenie.
Priložiť na stenu a pritláčať najskôr z dola
smerom hore a potom od stredu k okrajom.
Nadbytok lepidla, ktorý sa objaví na spojoch
musí byť ihneď odstránený pomocou vlhkej
špongie.
Zarovnať pás s kuterom (nožom) pri strope
ako aj pri podlahe.
Položenie krytiny musí byť vykonané v súlade
s normou DTU 59.4.
Skladovať v suchom prostredí.
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Špeciálne lepidlá

PRÁŠKOVÉ
LEPIDLO NA
TAPETY
ĽAHKÉ A ŤAŽKÉ
PAPIEROVÉ
TAPETY
Výrobok SEM–UNIVERSELLE je
ideálne lepidlo na všetky štandardné
tapety. Jednoduchosť a rýchlosť
homogenizácie ako aj výborná
rozotierateľnosť umožňujú jeho
ľahké použitie.

SEM–UNIVERSELLE

PRÁŠKOVÉ LEPIDLO NA TAPETY
ĽAHKÉ A ŤAŽKÉ PAPIEROVÉ TAPETY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Lepidlo na všetky druhy tapiet (bežné,
hrubé...).
Pri lepení vinylových alebo špeciálnych tapiet
použiť výrobok SEM SPECIALE.
SPOTREBA
250 g na 7 rolí.

PODKLADY
Sadrokartón
Sadrové tvárnice
Betón alebo cementová omietka
Sadra
BALENIE
250 g balenie

VÝHODY
Pripravený do troch minút.
Jednoduchá príprava.
Priehľadný po zaschnutí.
Lepidlo je taktiež vhodné na použitie so
strojom na lepenie.

POUŽITIE
PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché,
zbavené prachu a normálne absorbujúce.
Odstrániť staré krytiny pomocou
odstraňovača tapiet SEM–DECOLLEUR.
Natrieť absorbujúci podklad s impregnačnou
podvrstvou.
PRÍPRAVA LEPIDLA
Naliať 7 až 7,5 l studenej vody (na 250 g
balenie) do čistej nádoby. Miešať vodu a
postupne sypať obsah krabice za stáleho
miešania. Nechať stáť 3 minúty a znova silno
rozmiešať. Lepidlo je pripravené.

APLIKÁCIA
Rovnomerne naniesť lepidlo na rub tapety.
Preložiť pás a nechať zaschnúť podľa pokynov
výrobcu krytiny. Lepidlo je taktiež vodné pre
použitie so strojom na lepenie. Priložiť na
stenu a pritláčať najskôr z dola smerom hore a
potom od stredu k okrajom. Nadbytok lepidla,
ktorý sa objaví na spojoch musí byť ihneď
odstránený pomocou vlhkej špongie.
Zarovnať pás s kuterom pri strope, ako aj pri
podlahe. Položenie krytiny musí byť vykonané
v súlade s normou DTU 59.4.
Skladovať v suchom prostredí.
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RADY PRI POUŽITÍ
Aby sme zabezpečili správnu kvalitu
rozmiešaného lepidla musíme
dodržiavať pokyny na prípravu, ktorá
prebieha v troch etapách.
1. Rozmiešať prášok vo vode po dobu
3 minút.
2. Prerušiť miešanie, aby mohli účinné
látky nabobtnať (15–20 mm).
3. Energicky rozmiešať, aby sme obdržali
dokonale hladké a olejovité lepidlo.

Špeciálne lepidlá

LEPIDLO NA ĽAHK
ENÉ PLÁTNA
Živicové lepidlo v emulzii SEMMURALE je pripravené na použitie
a vhodné na prilepenie všetkých
pružných obkladov na steny, ako aj
na prilepenie sklených plátien aj vo
vlhkom prostredí.

VÝHODY
Bez rozpúšťadiel a zápachu.
Fungicídny účinok.
Malá spotreba.

RADY PRI POUŽITÍ
Skladujte obklady v priestoroch,
v ktorých budete pracovať, 48 h pred
počatím prác.

SEM-MURALE

LEPIDLO NA ĽAHKÉ OBKLADY STIEN A SKLENÉ PLÁTNA
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Lepidlo vo vodnej disperzií bez zápachu,
pripravené na použitie, určené pre pružné
obklady stien. Používa sa v interiéroch na
steny a stropy. Je vhodné na lepenie sklených
plátien aj vo vlhkých miestnostiach.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, škrob, reologické zložky a
rôzne prísady. Hmota je bielej farby.
PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch
Betón
Cementové omietky
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Podkladové nátery
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Textílie s papierovým podkladom alebo
bez. Široké látky na pene alebo na molytáne.
Obklady z PVC. Omietky na papierovom
podklade alebo polyesterové textílie.
Natierateľné sklené plátna. Tenký polystyrén.
Depron.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Čas na prípadné úpravy: 5 až 10 min
Otvorený čas: 30 min
Doba schnutia: 12 až 24 hodín
Hustota: približne 1
Suchý extrakt: 14 %
SÚVISIACE VÝROBKY
DURCIFOND pre mäkké a sypké podklady.
PRIM-PLAQUE ako základná vrstva pre
sadrové dosky.
BALENIE
1–5–10 a 20 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Po použití zatvoriť vedro.
Teplota použitia: 10 až 25 °C.
Pre pevné podklady použiť SEM-PLAST.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklad musí byť čistý, zdravý, suchý, pevný,
hladký, rovný a normálne absorbujúci.
Odstrániť staré tapety alebo nátery. V prípade
potreby vyplňte otvory príslušnou omietkou.
Pripraviť podklady, ktoré sú sypké alebo príliš
absorbujúce výrobkom DURCIFOND.
Obrúsiť, oškrabať a zbaviť prachu staré nátery.

APLIKÁCIA A DRUHY LEPENIA
Dodržiavať pokyny výrobcu obkladu.
Výrobok sa aplikuje jednoduchým prilepením
podkladu pomocou valčeka, štetca alebo
špachtle. Nenanášať lepidlo na plochu väčšiu
ako 2 šírky. Naniesť lepidlo na jednu šírku a
pritláčať od stredu smerom k okrajom.
Očistiť prebytok lepidla pomocou špongie.
Náradie sa čistí vodou.
SPOTREBA
Od 150 do 250 g/m² podľa podkladu a nástroja
na nanášanie.
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Speciálne materiály

Nepriepustný
prípravok na
odstránenie
machu.
Prípravok na odstránenie machu a na
impregnáciu pripravený na použitie,
špeciálne určený pre kamene,
dlažobné kocky a dlažby.

DEMOUSSANT &
IMPERMEABILISANT
ŠPECIÁLNE URČENÝ NA KAMENE, DLAŽOBNÉ KOCKY A DLAŽBY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Nepriepustnosť vonkajších dlažieb dlhodobo
zvyšuje ich životnosť.
Nepriepustnosť spomaľuje ďalší rast machov
a lišajníkov. Jeho mimoriadne vsiakavé
vlastnosti umožňujú trvanlivú impregnáciu
do hĺbky upravených povrchov. Obsahuje
fungicídne a algicídne prostriedky, ktoré pri
kontakte ničia mikroorganizmy.
Je to neutrálny výrobok, ktorý nespôsobuje
koróziu kovov vyskytujúcich na upravovaných
plochách (zinok, ľahké kovy, úchytky
odtokových rúr).
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Kationické zložky, algicídy, zmáčací prípravok,
penetračné prísady a nepriepustné prísady.
Priesvitná a bezfarebná kvapalina.

PODKLADY
Vyhovuje pre väčšinu používaných materiálov:
Bitúmen
Makadam
Quick
Kameň
Granit
Mramor
Cement
Betón
Plasty
Guma

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota nanášania a schnutia: 5 až 35 °C.
Nenanášať na vlhké povrchy a počas dažďa,
riziko zmytia výrobku.
Výrobok nikdy nestriekať priamo na vegetáciu.

SPOTREBA
Pri odstraňovaní machu: 2 litre na 14 až 20 m² v
jednej vrstve.
Pri odstraňovaní machu a impregnovaní: 2 litre
na 8 až 10 m² v dvoch vrstvách.

APLIKÁCIA
Nastriekať na dlažobné kocky, dlažby, kamene
a škáry, ktoré upravujeme tak, aby sa dobre
namočil povrch, nechať pôsobiť 1 až 2 týždne.
Odstrániť zvyšky vegetácie umytím a pokiaľ
je to nutné pomocou kefy. Na dosiahnutie
nepriepustnosti nastriekajte ďalšiu vrstvu
(1 l / 10 m²) približne po dvoch týždňoch.
Náradie sa čistí vodou.

BALENIE
2 a 5 l kanistre.
1 l rozprašovač.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale v
prostredí chránenom pred mrazom a vysokými
teplotami.
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VÝHODY
Prípravok pripravený na použitie
2 v 1: neutrálny prípravok na odstránenie
machu a na impregnáciu.

RADY PRI POUŽITÍ
Aby sme zabezpečili správnu kvalitu
rozmiešaného lepidla musíme
dodržiavať pokyny na prípravu, ktorá
prebieha v troch etapách.
1. Rozmiešať prášok vo vode po dobu 3
minút.
2. Prerušiť miešanie, aby mohli účinné
látky nabobtnať (15 – 20 mm).
3. Energicky rozmiešať, aby sme obdržali
dokonale hladké a olejovité lepidlo.

Speciálne materiály

ČISTIČ
ODMASŤOVAČ
Prostriedok na čistenie a
odmasťovanie pre povrchy
dlažobných kociek,
kameňov a dlažieb.
Veľmi účinný proti odolným škvrnám.

VÝHODY
Výrobok pripravený na použitie.
Nevyžaduje umývanie.
Špeciálne vyvinutý pre odolné škvrny.
Ideálny pre mastné škvrny z grilovania.

NETTOYANT DEGRAISSANT

ŠPECIÁLNE URČENÝ PRE KAMENE, DLAŽOBNÉ KOCKY A DLAŽBY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Rýchly čistiaci prostriedok s vysokými
odmasťovacími schopnosťami na povrchy
dlažobných kociek, dlaždíc, pálenej hliny,
prírodných kameňov, umelých kameňov,
mramoru, vápencových kameňov, limestone,
opus a pieskovec...
Spravidla je veľmi účinný proti odolnému
znečisteniu ako je olej, káva, víno...
ako aj proti mastným škvrnám z grilovania.

VZHĽAD
Modrastá kvapalina.
PODKLADY
Dlažobné kocky
Dlaždice
Pálená hlina
Prírodný kameň
Umelý kameň
Mramor
Vápenec
Limestone
Opus
Pieskovec...

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota nanášania a schnutia: 5 až 35 °C.
Alkalický produkt.
Nenanášať na sklo a sklené povrchy.
Pri nalakovaných povrchoch sa vopred
presvedčiť, či farba dostatočne drží.
APLIKÁCIA
Výrobok je pripravený na použitie.
Musí sa nastriekať na čistený povrch z
vzdialenosti približne 25 cm. Následne zotrieť
mäkkou a suchou handrou.
Neumývať. Opakovať operáciu pokiaľ je to
potrebné.

BALENIE
5 litrové kanistre.
500 ml rozprašovač.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom
a vysokými teplotami.

46
späť na obsah

Speciálne materiály

ŠKÁRA Z
VIACZLOŽKOVÉHO
SPOJIVA NA
DLAŽBY
Výrobok PAVEMENT PRO sa skladá
z niekoľko syntetických spojív
s výbornými vlastnosťami, z
hydraulického spojiva a z minerálov
vysokej kvality. Špeciálne vyvinutý
pre škáry dlažieb, tento inovačný
výrobok má veľa predností vďaka
vynikajúcim mechanickým
vlastnostiam a jednoduchosti
použitia.

PAVEMENT PRO

ŠKÁRA Z VIACZLOŽKOVÉHO SPOJIVA NA DLAŽBY
Výrobok PAVEMENT PRO sa skladá z niekoľko
syntetických spojív s výbornými vlastnosťami,
z hydraulického spojiva a z minerálov vysokej
kvality. Špeciálne vyvinutý pre škáry dlažieb,
tento inovačný výrobok má veľa predností
vďaka vynikajúcim mechanickým vlastnostiam
a jednoduchosti použitia.
OBLASŤ VYUŽITIA
Spájanie dlažieb pri vonkajších úpravách u
súkromníkov: chodníky, vstupy do garáží,
terasy... a úpravy verejných priestorov pre
obce a mestá: chodníky, námestia, pešie zóny,
parkoviská...
Spevnením dlažieb výrobok Joint Polyvalent
umožňuje realizáciu prác s dlhodobou
trvanlivosťou a súčasným zachovaním
rovinnosti dlažby, predovšetkým pre zjazdné
chodníky.
Rovnako obmedzuje výrazným spôsobom rast
buriny. Rôzne ponúkané odtiene umožňujú
harmonické spojenie
s väčšinou odtieňov dlažieb.

BALENIE
Palety s 48 papierovými vrecami s
hmotnosťou 25 kg.
Ochrana: Plastová fólia
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v suchom prostredí.

RADY PRI POUŽITÍ
Výrobkom PAVEMENT PRO dôsledne
vyplniť všetky škáry zhutnením povrchu
a opakovaním operácie 2 až 3 krát.

POUŽITIE
APLIKÁCIA
Vytvoriť lôžko na uloženie s hrúbkou 2 až 3 cm
z piesku alebo z drte 0/2 až 0/4 mm.
Položiť dlažbu na pripravené lôžko s
dodržaním minimálnej a maximálnej šírky
škár.
Rovnomerne nasypať výrobok PAVEMENT PRO
do medzier v dlažbe pomocou zmetáka.
Zhutniť povrch pomocou vibračného ubíjadla
chráneného gumeným povlakom.
Znova dosypať výrobok PAVEMENT PRO až do
zaplnenia medzier.
Uistiť sa, že je povrch dokonale čisté, aby sa
zabránilo vytváraniu stôp po PAVEMENT PRO
počas zvlhčovania (a ktoré sa po čase vsiaknu).
Slabým prúdom navlhčiť celý povrch škár.
Opakovať navlhčovanie 2 alebo 3 krát v 10 až
15 mn intervaloch a uistiť sa, že je PAVEMENT
PRO riadne vlhký v celej hrúbke dlažby.
PAVEMENT PRO stuhne po 24 až 48 hodinách
v závislosti od meteorologických podmienok.
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PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Povrch dlažby musí byť realizovaný podľa
pokynov a musí byť dokonale suchý.
PAVEMENT PRO sa ukladá len na kalibrovanú
podkladovú drenážnu vrstvu: piesok 0/6,

VÝHODY
Vzájomne stabilizuje dlaždice,
prispôsobuje sa pohybom.
Zabezpečuje priepustnosť.
Odoláva nepriaznivému počasiu.
Obmedzuje rast buriny.

drvený štrkopiesok alebo štrkopiesok
s keramickým spojivom so zrnitosťou
0/2 až 0/4 mm.
Šírka škár nesmie byť menšia ako 3 mm
a väčšia ako 10 mm.
Nevykonávať práce pri teplotách nižších
ako 5 °C ani počas dažďa.
Pri údržbe nepoužívať silný prúd vody.
SPOTREBA
PAVEMENT PRO umožňuje spracovať povrch
približne 5 až 8 m² pri použití 25 kg výrobku v
závislosti od veľkosti škár a formátu dlaždíc.
Hustota výrobku PAVEMENT PRO je 1,9 g / cm³.
Mení sa podľa intenzity zhutnenia.
BEZPEČNOSŤNÉ POKYNY
Uchovávať mimo dosahu detí
Obsahuje cement. Výrobok s etiketou
XI dráždivé. Budte opatrný pri použití a
dodržiavajte bezpečnostné nápisy na obale.
Konzultovať stranu 1 tohto katalógu, aby
ste sa ľahšie oboznámili s bezpečnostnými
predpismi.
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PROTECTEUR
ANTI-TACHE
Vhodný pre všetky pórovité
podklady.
Impregnuje a chráni proti olejom.

VÝHODY
Prípravok pripravený na použitie.
Impregnuje a chráni proti olejom.
Neviditeľný: bez dojmu vlhkosti.

PROTECTEUR ANTI-TACHE

ŠPECIÁLNE URČENÝ PRE KAMENE, DLAŽOBNÉ KOCKY A DLAŽBY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Impregnačný prípravok na dlaždice a dlažby
z pálenej hliny, prírodné kamene, umelé
kamene, mramor, vápencové kamene
limestone, opus a pieskovec...
Ochraňuje proti takmer všetkým škvrnám
(olej, káva, víno...).
Jeho použitie je ideálne pre dlažby
v exteriéroch a v interiéroch.
Nemení pôvodný vzhľad upravovaných
materiálov. Výrobok je odolný voči olejom
vďaka svojej ochrannej schopnosti proti
mastnotám a automobilovým olejom.

VZHĽAD
Tekutý.
PODKLADY
Dlažobné kocky
Dlaždice
Pálená hlina
Prírodný kameň
Umelý kameň
Mramor
Vápenec
Limestone
Opus
Pieskovec...

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota nanášania a schnutia: 6 až 30 °C.
Nenanášať na sklo a sklené povrchy.
Pri nalakovaných povrchoch sa vopred
presvedčiť, či farba dostatočne drží.
APLIKÁCIA
Výrobok je pripravený na použitie.
Nenanášať na vlhký povrch a počas dažďa.
Vyčistiť dlažobné kocky, dlažbu alebo kameň
pomocou odmasťovača, aby sa obdržal čistý
podklad. Umyť a nechať vyschnúť.
Po úplnom vyschnutí hojne nanášať
impregnačný prípravok pomocou štetca,
maliarskeho valčeka alebo rozprašovača.
Nechať vyschnúť 4 až 6 hodín pri dobrých
klimatických podmienkach (od 6 do 30 °C)
pred nanesením druhej vrstvy.
Po 3 hodinách je možné chodiť po podlahe.
Dokonalej účinnosti výrobku sa dosiahne
po 24 h.
Nástroje sa čistia vodou.

BALENIE
2,5 a 10 L kanistre.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami.
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SEM LATEX

PRÍSADA DO
MALTY

PRÍSADA DO MALTY
ZLOŽENIE:
Emulzia živice a špecifické prísady.
VLASTNOSTI
Malta rozmiešaná s výrobkom SEM-LATEX má
vylepšené mechanické vlastnosti a odolnosť:
Priľnavosť k podkladu a odolnosť na tlak sú
zvýšené.
Pružnosť stvrdnutého produktu je zvýšená
(Pred pretrhnutím sa môže SEM-LATEX
predĺžiť o 500 %). to umožňuje, aby sa tuhnúca
malta lepšie prispôsobila deformáciám
podkladu a tým znížila problémy
s prasklinami.
Odolnosť voči vode je zvýšená, čo má za
následok vyššiu odolnosť voči mrazom a
nepriaznivému počasiu
Zvyšuje sa odolnosť voči oderu.
Predlžuje sa otvorený čas (zalievanie dlažby).
S maltou sa lepšie pracuje.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: mliečno biela tekutina.
Hustota: 1 g / cm³
Suchý extrakt: 46 %
pH: 9
BALENIE
2–5 a 30 l kanistre.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
až do teploty -10 °C. V prípade zmrznutia,
výrobok zohriať (20–30 °C) a rozmiešať.

POUŽITIE
PRÍPRAVA ROZTOKOV SEM-LATEX
V závislosti na vykonávaných prácach je
výhodné pripraviť dve rôzne zmesi.
Brečky, Špárovanie
Roztok 1: 1 objem SEM-LATEX na 2 objemy
vody.
Poťahy, omietky a malty vo všeobecnosti
Roztok 2: Jeden objem SEM-LATEX na 3
objemy vody.

SPOTREBA
Brečka: Približne: 0,08 l SEM-LATEX na m²
Malta, poter atď: približne 0,4 l SEM-LATEX /
m² pri 1 cm hrúbky.
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Teplota použitia vyššia ako 5 °C.

Špeciálne vyvinutý na vylepšenie
mechanických vlastností mált,
výrobok SEM-LATEX prináša mnohé
výhody: lepšia priľnavosť podkladu,
odolnosť voči vode, elasticita,
odolnosť voči oderu.

VÝHODY
Vhodný pre všetky stavebné malty.
Zaručuje dlhodobé dobré vlastnosti
stavieb.
Obmedzuje praskliny malty nanesenej
na podklady, ktoré sa deformujú.

PRÍPRAVA PODKLADOV
Podklady musia byť zdravé, zbavené prachu,
tvrdé a nezamrznuté. Vo väčšine prípadov je
potrebné ich riadne namočiť.

RADY PRI POUŽITÍ
Vždy rieďte SEM-LATEX s dodržaním
uvedených pomerov, podľa druhu
vykonávaných prác.

OBLASŤ VYUŽITIA
Po príprave roztoku SEMI-LATEX tak ako
bolo uvedené, pridáme roztok priamo do
cementovej malty na:
Prípravu brečky.
Podkladovej: 1 objem cementu na 1 objem
piesku rozmiešať na tekutú zmes s roztokom
1. Nanášať na starý podklad a vytvoriť nový
povlak predtým ako brečka zaschne.
Na starý poter, aby sa obdržala hladká, tvrdá
vrstva odolná proti oderu
Nepriepustnosť vlhkých povrchov: Nanášať
brečku štetcom v dvoch prekrížených vrstvách
Zhotovenie poterov a omietok
(hrubé omietky)
Namiešať maltu s roztokom 2 až po
dosiahnutie požadovanej hustoty.
Zaliate uloženie dlažby
Zaliate uloženie dlaždíc veľkých formátov
s malou pórovitosťou na problematické
podklady môže byť ťažké pri použití tradičnej
malty. V tomto prípade rozmiešať maltu s
roztokom 2.
Špárovanie
Rozmiešať roztok 1 s čistým cementom a
vyplniť špáry medzi dlaždicami.
Vylepšenie vlastností výrobkov
na báze sadry

49
späť na obsah

Dekoračné materiály, tapety

AMBIANCES
A CIRER
Výrobok KIT APPLICATION SEMIN
umožňuje vytvorenie voskovaných
dekoratívnych povrchov,
navodzujúcich príjemnú atmosféru.
Výrobok je ponúkaný v palete 7
žiarivých odtieňov, vyjadrujúcich
celú krásu prírodných materiálov.

AMBIANCES A CIRER

SLNEČNICA

POUŽÍVANÁ SADA VÝROBKOV

LOSOS

AZÚR

SLAMA

PODKLADOVÁ DEKORATÍVNA VRSTVA
Upravuje pórovitosť podkladov, zjednodušuje
následné lepenie a dokončenie, zlepšuje
priľnavosť hladkých podkladov, izoluje
omietky jemných podkladov. Vylučuje žltnutie
výrobku ENDUIT DECO, ku ktorému dochádza
premiestňovaním častíc (taníny), ktoré sa
nachádzajú v dreve alebo v sadrokartónových
doskách.
PODKLADY
Hladký betón, cementové omietky, sadra,
sadrokartónové dosky, sadrové tvárnice,
drevotriesky.

APLIKÁCIA
Nanáša sa valčekom. Nenanášať pri teplotách
nižších ako 5 °C. Čistenie náradia vodou.
SPOTREBA
5 kg na pokrytie približne 20 m².
DOBA SCHNUTIA
Ďalšia vrstva sa môže nanášať po 6 hodinách
(v závislosti od okolitého prostredia a druhu
podkladov)
BALENIE
5 kg vrecia
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami

ENDUIT DECO
Dekoratívna vrstva pre interiéry, ktorá
umožňuje po predchádzajúcom voskovaní,
vytvoriť príjemné podmienky.

Výrobok je pripravený na použitie,nanášanie
je jednoduché a môžeme ho nanášať aj na
nepravidelné podklady.

CIRE MURALE

PÁLENÁ HLINA

BÉŽOVÁ

SAVANA

Nanáša sa špongiou alebo špachtľou. Ak je
vosk príliš tekutý počas nanášania,je možné
ho dať do chladného prostredia (chladnička),
aby sa mu vrátila správna konzistencia. Keď
začneme vosk nanášať na stenu , je potrebné
dokončiť prácu na celej ploche. V priestoroch
značne frekventovaných,vo vlhkých
miestnostiach a aby bolo možné výrobok
ENDUIT DECO umývať sa doporučuje naniesť
na povrch výrobok VERNIS DE PROTECTION
(ochranný lak) SEMIN.

SPOTREBA
2 l výrobku pokryjú približne 20 m²
DOBA SCHNUTIA
48 h
BALENIE
2 l nádoba
Čistenie náradia mydlovou vodou. Udržujte v
suchu a chráňte pred mrazom.

VERNIS DE PROTECTION
Vnútorný matný akrylový lak. Špeciálne
vhodný na dekoratívne povrchy.
Chráni, spevňuje a robí umývateľným
navoskovaný výrobok ENDUIT DECO.
Nanáša sa špongiou,valčekom alebo
špachtľou.
Náradie sa čistí vodou.

SPOTREBA
1liter prekryje približne 15 m².
DOBA SCHNUTIA
24 hodín
BALENIE
1 l nádoba
Použiteľný 6–8 mesiacov v pôvodnom
neporušenom balení v prostredí chránenom
pred mrazom.

BEZFAREBNÁ
/na tónovanie/
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INTERIÉROVÁ
DEKORATÍVNA
OMIETKA
Výrobok ENDUIT-DECO umožňuje
po vyleštení dosiahnuť príjemné
prostredie jednoduchým spôsobom
a pritom zakrýva všetky nerovnosti
povrchu.
Je ideálnym partnerom pri
ukončovaní vašich dekoračných prác.

ENDUIT-DECO
INTERIÉROVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA
UHLADENÝ POVRCH URČENÝ NA LEŠTENIE
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
ENDUIT-DECO je dekoratívna omietka
pripravená na použitie, určená na leštenie v
interiéroch.
Vďaka jej pružnej a vláknitej štruktúre sa
môže používať rôznymi spôsobmi s cieľom
dosiahnuť rôzne dekoratívne efekty: jemne
uhladený povrch, rustikálne hladenie,
špongiou, handrou...
Svojou štruktúrou výrobok ENDUIT-DECO
nevyžaduje zvláštne úpravy podkladov.
Vzhľadom na vzniknutý reliéf sa môže nanášať
na mierne nepravidelné podklady.
ENDUIT-DECO je základným prvkom
kompletnej súpravy, ktorá obsahuje:
Dekoratívnu základnú vrstvu
Vosky na steny (7 farieb a 1 bezfarebný vosk
na tieňovanie)
Matný ochranný lak

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
DTU 59.1
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia živice, minerálne plnivo, celulózové
vlákna, konzervačné prvky a rôzne prísady.
Vzniknutá hmota je bielej farby
PODKLADY
Betón
Cementové omiekty
Sadra
Sadrokartónové dosky
Sadrové tvárnice
Tvárnice z pálenej hliny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po jeho úplnom zaschnutí bude výrobok
ENDUIT-DECO prekrytý jedným z našich
voskov na steny, ako aj matným ochranným
náterom pri prípadnom ukončení.
BALENIE
20 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nenanášať pri teplotách nižších ako 5 °C a na
zmrznuté povrchy.
Prekrytie voskom sa vykoná po úplnom
zaschnutí, ktoré trvá v priemere 48 hodín.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Podklady musia zodpovedať norme DTU 59.1, to
znamená, že musia byť čisté, zbavené prachu,
tvrdé a bez stôp látky zabraňujúcej priľnutiu.
V prípade veľmi zlých povrchov je potrebné
najskôr naniesť hrubú omietku.
Nanesenie našej základnej dekoratívnej vrstvy
je povinné.

51

APLIKÁCIA A DRUHY LEPENIA
Nanesenie výrobku ENDUIT-DECO je
jednoduché: nanášať v hrubej vrstve pomocou
hladidla, stierky alebo trojuholníkovej plastovej
špachtle a vytvoriť požadované reliéfy pohybmi
tam a späť. Dekoratívne efekty môžu byť
vytvorené podľa vášho vkusu.
Spotreba musí byť približne 1,5 kg / m².

Po úplnom zaschnutí (od 24 do 72 hodín)
naneste na výrobok ENDUIT-DECO vosk.
Na jeho odstránenie použiť nástroj na odlepenie
tapiet.
DOBA SCHNUTIA
Približne 24 až 72 hodín v závislosti od
naneseného množstva a od okolitých
podmienok.
SPOTREBA
Od 1,3 do 1,5 kg na m² v závislosti od
vytvoreného reliéfu.
SÚVISIACE VÝROBKY
Základná dekoratívna vrstva
Vosk na steny
Ochranný lak
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VÝHODY
Jednoduché nanášanie.
Zakrýva nedostatky obkladu.
Ľahko sa odlepuje.

RADY PRI POUŽITÍ
Pokiaľ je omietka príliš suchá počas
realizácie reliéfu, je možné je mierne
navlhčiť pomocou rozprašovača.
Prednostne používať plastové hladidlo
s trojuholníkovým koncom, aby sa dal
ľahko spracovať materiál v uhloch.

Dekoračné materiály, tapety

LEPIDLO NA
DEKORAČNÉ A
IZOLAČNÉ PRVKY
Akrylátové tmeliace lepidlo
pripravené na použitie SEM-DECO je
vhodné na pokladanie nástenných
izolačných a dekoračných prvkov:
obklady a dosky z polystyrénu,
ružice, rímsy, odliatky, hliníkpolystyrén, korok.

VÝHODY
Vysoká priľnavosť.
Nanášanie na steny a stropy.
Ideálne pre pevné podklady.

RADY PRI POUŽITÍ
Pokiaľ lepíte po častiach, rozdeľte ich na
vzdialenosť 10–15 cm a zachovajte min
5 cm vzdialenosť od okrajov.

SEM-DECO

LEPIDLO NA DEKORAČNÉ A IZOLAČNÉ PRVKY
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Akrylátové tmelové lepidlo vo vodnej
disperzií, pripravené na použitie, určené na
lepenie izolačných a dekoračných prvkov.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Emulzia akrylátovej živice, priľnavé činidlo,
zahusťovač a rôzne prísady.
Hmota je špinavo bielej farby.
PODKLADY
Steny a stropy v interiéroch
Betón
Cementová omietka
Sadrokartón
Sadrové tvárnice
Staré nátery
Impregnovaná podvrstva
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Expandované a extrudované polystyrény
(tvárnice, dlaždice, dosky, atď...)
Dekoračné prvky z polystyrénu alebo
polyuretánu (ružice, rímsy, odliatky, atď...)
Hliník–polystyrén ( lepenie na strane z hliníka)
Korok.
Izolácie (Depron...)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Doba od natretia do položenia: 5 minút
Čas možnej manipulácie: 20 minút
Doba tuhnutia: 24–48 hodín
Hustota: približne 1.4
Suchý extrakt: 75 %
SÚVISIACE VÝROBKY
DURCIFOND pre mäkké a sypké podklady.
PRIM-PLAQUE ako impregnovaná podvrstva
na sadrokartón.
ANTI-HUMIDITÉ pre vlhké podklady.
BALENIE
1,5–7 kg a 14 kg vedrá na palete obalené
fóliou
SKLADOVANIE
6 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred chladom a
vysokými teplotami.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Po použití riadne uzatvoriť vedro.
Teplota nanášania: 10-25 °C.
PRÍPRAVA POVRCHOV PRED NANÁŠANÍM
Podklady musia byť čisté, zdravé, suché,
pevné, hladké, rovné a normálne absorbujúce.
Odstrániť staré tapety a nátery. V prípade
potreby vyplniť otvory príslušnou omietkou.
Napustiť sypké alebo príliš absorbujúce
podklady výrobkom DURCIFOND. Umyť staré
nátery. Impregnovať nové podklady.

APLIKÁCIA A SPÔSOB LEPENIA
Lepidlo sa nanáša vrúbkovanou špachtľou
alebo po častiach.
Pritlačiť a uhladiť krytinu a vyrovnať prípadné
chyby. Vodou vyčistiť vytlačené lepidlo pred
jeho stvrdnutím.
SPOTREBA
Od 300 do 500 g / m2, v závislosti od krycej
vrstvy , od použitého nástroja a typu lepenia.
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ODSTRAŇOVAČ
TAPIET S VEĽMI
VYSOKOU
ÚČINNOSŤOU
Výrobok SEM-DECOLLEUR umožňuje
účinnejšie a rýchlejšie odstraňovanie
starých krytín vďaka svojej silnej
koncentrácií. Jeden liter koncentrátu
stačí na spracovanie plochy 30 m² .

SEM-DECOLLEUR
ODSTRAŇOVAČ TAPIET
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Výrobok SEM-DECOLLEUR je koncentrovaný
riediteľný výrobok, umožňujúci jednoduché
odstránenie tapiet.
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Zmes aktívnych zložiek. Priesvitná tekutina
fosforovo žltej farby.
KRYTINY
Bežné, hrubé a špeciálne tapety, vinylové
tapety, expandované vinyly...

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hustota: 1,06.
pH: približne 12.
Biologicky odbúrateĺné (viac ako 90 %).
BALENIE
5 l kanistre a 1 l fľaše.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom
obale v prostredí chránenom pred mrazom a
vysokými teplotami (medzi 5 až 35 °C).

VÝHODY
Výrobok SEM-DECOLLEUR umožní
odstrániť vaše staré krytiny rýchlo a bez
porušenia podkladu.
Vysoká účinnosť: 1 l na 300 m².

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Vylúčiť dlhý kontakt s pokožkou a zabrániť
vstreknutiu do očí. Neprehltnúť. Uchovávať
mimo dosah detí.
APLIKÁCIA
Výrobok rozriediť v teplej alebo v studenej vode:
Bežné tapety: 100 ml koncentrátu na 10 l vody
Hrubé a špeciálne tapety: 200 ml koncentrátu
na 10 l vody
Naniesť rozriedenú kvapalinu zvolenú podľa
druhu krytiny pomocou špongie. Nechať
pôsobiť 10 až 15 minút.
Odlepiť pásy jeden po druhom pomocou
špachtle.

V prípade vinylových tapiet, rozrušiť tapetu
pomocou kovovej kefy, aby mohlo dojsť k
preniknutiu výrobku.
SPOTREBA
100 ml na plochu cca 30 m².
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RADY PRI POUŽITÍ
Najskôr odstrániť prvé vrstvy zvlneného
papiera.
Nechať pôsobiť prípravok (približne
10 min) a potom odstrániť tapetu
pomocou špachtle.
Pred začatím prác zakryť podlahu.

Dekoračné materiály, tapety

TEC 3 H
Nová generácia tmelov TEC
3H združuje v jednom výrobku
najdôležitejšie charakteristiky
požadované užívateľmi: krátka doba
schnutia, vynikajúca priľnavosť,
ktorá umožňuje použitie aj na pevné
tvrdé podklady.
Zloženie tmelu na báze plnív s
veľmi jemnou zrnitosťou umožňuje
použiť ho ako základnú vrstvu, na
vypĺňanie a urovnanie podkladu, ale
tiež na vyhladenie podkladov pred
natieraním.

VÝHODY
Možnosť rýchleho natierania po jeho
nanesení.
Aplikovateľný vo všetkých hrúbkach.
Bez zmrštenia po uschnutí.

RADY PRI POUŽITÍ
Otvoriť a zraziť hrany trhlín pred ich
vyplnením.
Sypké povrchy upraviť výrobkom
DURCIFOND.
Namiešať na potrebnú hustotu pri
rozsiahlom vypĺňaní.

TEC 3 H

TMEL NA VYPĹŇANIE A UHLADZOVANIE PRED NA NÁSLEDNÝM
RÝCHLYM NATIERANÍM – INTERIÉR
TECHNICKÁ DEFINÍCIA
Práškový tmel na vypĺňanie otvorov, trhlín a
prasklín v interiéroch. Jeho špeciálne zloženie
užívateľovi umožňuje:
Vypĺňať otvory rôznych veľkostí
Minimalizovať zmrštenie po zaschnutí
Krátka doba pred natieraním (3 h po nanesení
za normálnych podmienok použitia)
Mimoriadna priľnavosť, ktorá umožňuje jeho
použitie na pevné podklady (staré nátery,
obkladačky...)
Veľmi nízka zrnitosť umožňuje jeho
uhladzovanie
ZLOŽENIE A VZHĽAD
Práškový tmel na báze sadry, špeciálnych
cementov, uhličitana vápenatého, živice,
celulózových vlákien a rôznych prísad.
Vzniknutá hmota je bielej farby.

PODKLADY
Všetky typy interiérových podkladov
odpovedajúcich norme DTU 59.1: sadra,
sadrokartón, sadrové tvárnice, betón,
cementové omietky, drevotrieska, pórobetón,
tehly, pálená hlina, staré nátery, obkladačky....
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Po úplnom zaschnutí výrobku TEC 3 H
môžeme použiť všetky typy farieb, sadrové
omietky, husté tmely a lepidlo na tapety.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Tmel odpovedajúci morme NF T 30.608.
DTU 59.1: Maliarske a natieračské práce.
BALENIE
15 kg vedrá na palete obalené fóliou.
SKLADOVANIE
12 mesiacov v neporušenom pôvodnom obale
v prostredí chránenom pred vlhkosťou.

POUŽITIE
PODMIENKY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Nepoužívať v exteriéroch. Nepoužívať hmotu,
ktorá začína tvrdnúť. Nenanášať pri teplote
nižšej ako 5 °C.
Obsahuje cement. Výrobok s etiketou
XI dráždivé. Budte opatrný pri požití a
dodržiavajte bezpečnostné nápisy na obale.
Konzultovať stranu 1 tohto katalógu, aby
ste sa ľahšie oboznámili s bezpečnostnými
predpismi.
PRÍPRAVA PODKLADOV PRED POUŽITÍM
Musia odpovedať norme DTU 59.1, to
znamená, že musia byť čisté, suché, zbavené
prachu a nemôžu obsahovať stopy oleja.
Otvoriť, zraziť hrany a riadne zbaviť trhliny
prachu, umyť a vyčistiť staré podklady
(obklady, nátery...).
POMER MIEŠANIA
Približne 5 až 5,5 l vody na 12 kg vedro.
APLIKÁCIA
Nanáša sa stierkou.

HRÚBKA NANÁŠANEJ VRSTVY
Všetky hrúbky.
SPOTREBA
Približne 1 kg / m² / mm hrúbky
DOBA SCHNUTIA
Závisí od okolitých podmienok, druhu
podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy.
Výrobok TEC 3H veľmi rýchlo schne,
opakované nanášanie je možné po 3 hodinách
od nanesenia prvej vrstvy pri práci za
normálnych podmienok.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Zrnitosť: veľmi jemná
Hrúbka nanášanej vrstvy: všetky hrúbky
Začiatok tuhnutia: 35 až 45 minút
Doba tuhnutia: 1 až 2 hodiny
Zdvojenie (druhá vrstva): po 3 hodinách (závisí
od podmienok nanášania)
Priľnavosť: odpovedá norme NFT 30.608
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TOILES DE VERRE

TOILES DE VERRE

SKLENÉ PLÁTNA

Veľmi dobrá rozmerová stabilita.
Stupeň odolnosti voči ohňu MO.
Vysoká odolnosť.
Kontrolovaná kvalita.
Každý balík má svoje identifikačné
číslo (umiestniť na strane podkladu).
Výborný obal s bočnicami.
PLÁTNO EXTRA T 01
VOPRED NATRETÉ PLÁTNO EXTRA T 50

STROP

ŠÍPOVÉ

C 03

P 04

L 06

PÁSIKY

ŠACHOVNICA

G 08

D 11

T 02

OZNAČENIE A HMOTNOSŤ NA M²

RUSTIKÁLNE

NATRETÉ ČIARA L 07

KOSOŠTVOREC

PLÁTNO

R 05

ČIARA L 07

OMIETKA

C 10

OCEÁN O 09

UHLOPRIEČKA D12
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PLÁTNO EXTRA
VOPRED NATRETÉ
PLÁTNO EXTRA
PLÁTNO		
STROP		
RUSTIKÁLNE
ŠÍPOVÉ		
ŠÍPOVÉ
NATRETÉ		
ČIARA		
KOSOŠTVOREC
OMIETKA		
PÁSIKY		
OCEÁN		
ŠACHOVNICA
UHLOPRIEČKA

T 01

140 G

T 50
T 02
P 04
R 05
C 03

145 G
130 G
115 G
165 G
140 G

C 51
L 07
L 06
C 10
G 08
O 09
D 11
D12

200 G
195 G
180 G
175 G
210 G
165 G
195 G
175 G

ZLOŽENIE
Látka 100 % sklené vlákna, upravená.
Rozmery: Všetky balíky (role) výrobku
SEM-TOILE sú narezané na šírku 100 cm
a dĺžku 50 m.
VLASTNOSTI
• Nehorľavé.
• Výborná rozmerová stabilita.
• Nehnijúce.
• Veľmi pekný vzhľad po nanesení
náteru.
• Plátno je málo vsiakavé, čo znižuje
spotrebu farby.
• Odolné na ťah, náraz a opotrebenie.
• Jednoduché položenie na všetky
podklady.
• Zakrýva nepresnosti podkladov a
zabraňuje následnému vzniku trhlín.

Závod v Paríži, otvorený v roku 2008

Závod v Espira

Centrála v Kedange

