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barva označující Náš tip





Koupelny



série Maiolicasérie Maiolica
náš tip

novinKa





série Maiolicasérie Maiolica
náš tip

novinKa





série teXtile série teXtile
náš tip

novinKa









série aMerican projectsérie aMerican project
náš tip

novinKa





série shine
náš tip

novinKa





série TERRA série TERRA
NOVINKA

obor 012-1 

Tato kolekce vystihuje ducha let minulých, krásná hravá 20. léta.
Spojuje stopy minulosti s moderně pojatým designem, ukazujícím, 
že vintage materiály mohou být používány i v dnešní době. Pouze do 

interiéru

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

20 ×20 mat 1,2 23,9 67,2

25 ×21,6 mat 1,18 23,2 42,38













série trenD série trenD
náš tip

novinKa





obor 012-1

Elegantní série s příjemnými tlumenými barvami doplněna 
o zajímavý perleťový dekor s listelou.

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

20 × 40 lesk 1,8 24,7 81

33,3 × 33,3 mat 1,33 20,5 96 Pouze do 
interiéru

série BRILLIANCE série BRILLIANCE
NÁŠ TIP

NOVINKA





série citysérie city
náš tip

novinKa





série saMbasérie saMba
náš tip

novinKa





série juta série juta
náš tip

novinKa





série orionsérie orion
náš tip

novinKa





série ETHOS

obor 012

Moderní série v zemitých barvách s jemnými dekoracemi.
[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]

 
[m²] 

20 × 60 mat 1,08 18,23 69,12

43 × 43 mat 1,11 22,4 57,72

série ETHOS

Pouze do 
interiéru

NÁŠ TIP
NOVINKA





série neoXsérie neoX
náš tip

novinKa













série balvano
náš tip

série balvano





série balvano
náš tip

série balvano









série Melange
náš tip

série Melange





série living country série living country
náš tip





série living garDen série living garDen
náš tip





série living town série living town
náš tip





série aKropolis
náš tip

série aKropolis





série acqua série acqua





série hair

NOVÉ 3D

náš tip













série ivana série ivana
náš tip





série ronDa série ronDa





série Daisy série Daisy





série viva série viva
náš tip













série OSAKA

Matná série OSAKA s designem barevné tkaniny je složena ze dvou 
základních barev a je doplněná o světlý odstín pro vzájemnou kombinaci. 

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

25 × 33 mat 1,50 20,61 76,50

33 × 33 mat 1,55 21,41 65,10Pouze do 
interiéru

série OSAKA

obor 012-1





série stela série stela





série tuareg série tuareg









série bijou série bijou





série Mosaic





série vetro série vetro





série vetro série vetro





série job série job





série eMperaDor série eMperaDor





série foruM





série Daino reale série Daino reale





série senso





série aqua





série aqua









série trinitysérie trinity
novinKa





série reMiX série reMiX









série charMe série charMe





série Manufactura série Manufactura





série patina série patina





série air série air





série wenge série wenge
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MOZAIKY



série Woodssérie Woods
novinka





série stonessérie stones
novinka













obor 012

Skleněné mozaiky na síti v nepřeberném množství barev. Skvělé do 
kombinace s obkladem, lze použít i plošně ve sprchovém koutu, nebo 
jako obložení kuchyně či barových pultů.

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

31,5 × 31,5 lesk 2,00 18,00 126,00

série COLORSsérie COLORS

Vhodná do 
exteriéru



















kuchyně















série mosaic série mosaic





série petraia série petraia





série jolie série jolie
náš tip
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DLAŽBY



série dOlPHIN série dOlPHIN
Náš tIP

NOvINka





série tREvERkaGE série tREvERkaGE
NOvINka

















série CLAYS HEXAGONsérie CLAYS HEXAGON
NOVINKA

Moderní provedení šestihranů, které jsou doplněné dekoracemi.
Jsou vhodné k oživení všech interiérů.

Pouze do 
interiéru

obor 012-1

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

21 × 18,2 mat 0,46 45,86 9,64



177

M.MM5S SHELL
 21 × 18,2 PEI IV R9 929,-/m²

M.MM5N COTTON
 21 × 18,2 PEI IV R9 929,-/m²

M.MM5R SAND
 21 × 18,2 PEI IV R9 929,-/m²

M.MM5P LAVA
 21 × 18,2 PEI III R9 929,-/m²

M.MM7Z COTTON-LAVA  21 × 18,2 1 099,-/m² M.MM7Y EARTH-SAND-SHELL  21 × 18,2 1 099,-/m²

M.MM5Q EARTH
 21 × 18,2 PEI IV R9 929,-/m²

série CLAYS HEXAGON











série TERRA série TERRA
NOVINKA

obor 012-2 

Tato kolekce vystihuje ducha let minulých, krásná hravá 20. léta.
Spojuje stopy minulosti s moderně pojatým designem, ukazujícím, 
že vintage materiály mohou být používány i v dnešní době. Pouze do 

interiéru

[cm] [mm] [m²] 
 

[m²] [kg]

20 ×20 9 1,2 67,2 23,90









série tREvERkEvER série tREvERkEvER
Náš tIP





série TREVERKHOME série TREVERKHOME

Dokonalá imitace dřeva v osmi barevných odstínech. 
Vhodná do celého interiéru. 

Pouze do 
interiéru

Vyrábí se také ve formátech 15 ×120 a 20 × 120 cm. obor 012-1

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

30 × 120 mat 1,08 24,97 43,2

NÁŠ TIP





obor 012-1

série BALVANO

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

33,3 × 33,3 mat 1,33 24,00 58,52

série BALVANO

Dlažba, která se svým designem hodí kamkoli. Výjimečné barvy, 
jemné žilkování, odolná proti otěru a mrazuvzdorná.Vhodná do 

exteriéru

NÁŠ TIP













série aGORa
Náš tIP

série aGORa

































série bREccIa, GREcIa série bREccIa, GREcIa





série st.GallEN série st. GallEN





série jOb série jOb





série PEtRaIa série PEtRaIa





série Fs série Fs





série sOlERas twO série sOlERas twO





série FOssIl série FOssIl





série FOssIl série FOssIl





série VIAsérie VIA
NOVINKA

obor 001

Podlaha s puncem jedinečnosti… poklad Vašeho domu nese název Via. 
Kombinuje v sobě romantiku starých opotřebených podlah s barevností 
pálených cihel.

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

30 × 30 mat 1,18 21,0 56,64

15 × 30 mat 0,72 12,8 51,84 Pouze do 
interiéru





série sIENa série sIENa





série stONEs série stONEs





V nabídce také s reliéfním povrchem obor 001

série UNISTONE

Design s optikou přírodního kamene, kalibrované velkoformátové 
dlaždice 60 × 60 a 30 × 60 cm do moderních prostor s hladkým 
nebo reliéfním zdrsněným povrchem. 

[cm] [lesk/mat] [m²] [kg]
 

[m²] 

30 × 60 mat 1,08 23,20 43,20

60 × 60 mat 1,08 24,90 34,56
Vhodná do 
exteriéru

série UNISTONE





série tREvERkHOmE20 série tREvERkHOmE20
NOvINka





série multIquaRz série multIquaRz
NOvINka
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KERAMICKÁ IMITACE KAMENE NA ZEĎ











ZAHNA

• 120 let tradice výroby neglazovaných keramických dlaždic • Nejširší sortiment průmyslově vyráběných historických 
dlaždic • 12 historických barev v mnoha formátech a typech povrchů serie HISTORIC • Dekorované, ve střepu probarvené 
dlaždice serie Alt ZAhNA • Kvalita vysoce slinutých dlaždic • Optimální řešení pro rekonstrukce a opravy dlažeb z konce 
19. a začátku 20. století

HISTORICKÉ DLAŽBY



EUTIT

V sortimentu Keramika Soukup naleznete také čedičové dlažby EUTIT. V podstatě se jedná o tavený čedič v různých 
designech a površích. Technologicky jde o dokonalý produkt, který je mrazuvzdorný a lze ho díky technickým 
vlastnostem použít absolutně kdekoli, tzn. i při těch nejvyšších zatíženích, jako jsou výrobní provozy, veřejné komerční 
plochy apod.
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ČEDIČOVÉ DLAŽBY





venkovní obklady a dlažby



SCHÉMA ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU
1 vyrovnávací vrstva
2 tepelná izolace
3 spodní omítka
4 výstužná síťovina
5 systém hmožděnek
6 lepící tmel
7 obkladové pásky
8 spárovací hmota

375/7370 - 240 × 71 × 14 mm 999,-/m2

*375/7371 - 240 × 115 × 71 × 14 mm 160,-/ks

374/7370 - 240 × 71 × 14 mm 999,-/m2

*374/7371 - 240 × 115 × 71 × 14 mm 160,-/ks

372/7370 - 240 × 71 × 14 mm 999,-/m2

Steinlinge
®

neglazovaný obklad Steinlinge
®

neglazovaný obklad Steinlinge
®

neglazovaný obklad

*372/7371 - 240 × 115 × 71 × 14 mm 160,-/ks

sortiment
rozměr
[mm]

1 balení 1 paleta ks/m2/bm
hmotnost

[kg]

7470 240 × 71 × 14 0,375 m2 43,125 m2 48 ks/m2 24,624 /1 m2

7370 240 × 71 × 14 0,375 m2 43,125 m2 48 ks/m2 24,624 /1 m2

7471 240 × 115 × 71 × 14 14 ks 910 ks 12,5 ks/bm 0,786 /1 ks

7371 240 × 115 × 71 × 14 14 ks 910 ks 12,5 ks/bm 0,786 /1 ks

7440 400 × 71 × 14 0,616 m2 40,014 m2 29,24 ks/m2 25,000 /1 m2

7435 400 × 35 × 14 0,697 m2 45,314 m2 51,64 ks/m2 21,689 /1 m2

1 2 3 4 5 6 7 8

HLAVNÍCH ARGUMENTŮ 
PRO ZATEPLENÍ FASÁDY:

Fasádní obklady STRÖHER svými vlastnostmi a designem jsou velmi vhodné pro řešení povrchových úprav zateplo-

vacích systémů. To se týká jak rekonstruovaných tak i nových staveb. Zvláště při použítí neglazovaných výrobků s roho-

vými prvky je možné dosáhnout vzhledu režného zdiva. Nezanedbatelnou výhodou je rovněž mechanická odolnost 

zateplené fasády v místech, kde může docházet k jejímu poškození, hlavně v přízemních částech budov.

Fasádní obklady STRÖHER splňují všechny fyzikální a chemické požadavky na tyto výrobky pro použití ve spojení se 

všemi běžnými zateplovacími systémy. Týká se to hlavně objemu pórů ( > 20 mm3 ) a jejich maximálního průměru 

( > 0,2 μm ).

SCHÉMA ZATEPLOVACÍHO 
SYSTÉMU

1 vyrovnávací vrstva

2 tepelná izolace

3 spodní omítka

4 výstužná síťovina

5  systém hmožděnek

6 lepící tmel

7 obkladové pásky

8 spárovací hmota

1. snížení nákladů na topení až o 80%
2. zlepšení životního prostředí
3. zlepšení kvality bydlení
4. zvýšení hodnoty budovy
5. zamezení vzniku plísní

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S FASÁDNÍMI 
OBKLADY STRÖHER
IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE I
NOVOSTAVBY

1 2 3 4 5 6 7 8

FASÁDNÍ OBKLADY obor 012-1

Spárování pásků Keraprotect, Zeitlos, Steinlinge. Spárování pásků Keravette.

Prodej včetně spáry, doporučená šířka 8 – 12 mm.

sortiment
rozměr
[mm]

1 balení 1 paleta ks/m2/bm
hmotnost

[kg]

7436 240 × 115 × 35 × 14 21 ks 1 365 ks 21,3 ks/bm 0,390  /1 ks

2110 240 × 71 × 11 0,48 m2 44,16 m2 50 ks/m2 19,850/1 m2

7020 240 × 71 × 11 0,5 m2 46 m2 48 ks/m2 19,968/1 m2

2640 240 × 115 × 71 × 11 16 ks 1040 ks 12,5 ks/bm 0,589 /1 ks

7021 240 × 115 × 71 × 11 16 ks 1040 ks 12,5 ks/bm 0,570 /1 ks

2610 175x71 × 52 × 11 28 ks 1680 ks 12,5 ks/bm 0,359 /1 ks



357/7470 - 240 × 71 × 14 mm 999,-/m2

357/7440 - 400 × 71 × 14 mm 1 912,-/m2

357/7435 - 400 × 35 × 14 mm 2 103,-/m2

Zeitlos
®

neglazovaný obklad

Keravette
 
neglazovaný obklad

Keraprotect
®

neglazovaný obklad

Zeitlos
®

neglazovaný obklad

Keravette
 
neglazovaný obklad

Keraprotect
®

neglazovaný obklad

Zeitlos
®

neglazovaný obklad

Keravette
 
neglazovaný obklad

Keravette
®

glazovaný obklad

 
*357/7471 - 240 × 115 × 71 × 14 mm 160,-/ks
*357/7436 - 240 × 115 × 35 × 14 mm 131,-/ks

353/7470 - 240 × 71 × 14 mm 999,-/m2

353/7440 - 400 × 71 × 14 mm 1 912,-/m2

353/7435 - 400 × 35 × 14 mm 2 103,-/m2

*353/7471 - 240 × 115 × 71 × 14 mm 160,-/ks
*353/7436 - 240 × 115 × 35 × 14 mm 131,-/ks

215/2110 - 240 × 71 × 11 mm 699,-/m2

*215/2640 - 240 × 115 × 71 × 11 mm 144,-/ks

415/7020 - 240 × 71 × 11 mm 819,-/m2

*415/7021 - 240 × 115 × 71 × 11 mm 160,-/ks

316/2110 - 240 × 71 × 11 mm 793,-/m2

*316/2640 - 240 × 115 × 71 × 11 mm 160,-/ks

307/2110 - 240 × 71 × 11 mm 793,-/m2

*307/2640 - 240 × 115 × 71 × 11 mm 160,-/ks

416/7020 - 240 × 71 × 11 mm 819,-/m2

*416/7021 - 240 × 115 × 71 × 11 mm 160,-/ks

825/2110 - 240 × 71 × 11 mm 793,-/m2

*825/2610 - 175 × 71 × 52 × 11 mm  160,-/ks

359/7470 - 240 × 71 × 14 mm 999,-/m2

359/7440 - 400 × 71 × 14 mm 1 912,-/m2

359/7435 - 400 × 35 × 14 mm 2 103,-/m2

*359/7471 - 240 × 115 × 71 × 14 mm 160,-/ks
*359/7436 - 240 × 115 × 35 × 14 mm 131,-/ks

253Fasádní keramické obklady Keravette, Keraprotect, Steinlinge a Zeitlos představují dokonalou 
dlouhodobou ochranu exteriéru staveb před působením všech povětrnostních vlivů.Vhodná do 

exteriéru

FASÁDNÍ OBKLADY



Realizovaný projekt ČVÚT Praha

DLAŽBY / SCHODY / BALKONY / TERASY

obor 012-1

Přírodní suroviny a tradiční výpal v tunelových pecích propůjčují taženým neglazovaným výrobkům Terra neza-
měnitelné barvy charakteristické pro původní keramiku. Dokonalá mrazuvzdornost, protiskluznost, odolnost po-
vrchu a tvarové doplňky předurčují tyto výrobky pro užití v exteriéru a rustikálních interiérech. S využitím rohových 
tvarovek je možné dosáhnout vzhledu režného zdiva na rekonstruovaných, nových i zateplovaných objektech.

Vhodná do 
exteriéru

DLAŽBY / SCHODY / BALKONY / TERASY
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215/9520 – patrizierrot 
294 × 294 × 12 mm 966,-/m²

215/1610 
240 × 240 × 12 mm 739,-/m²

215/1100 
240 ×115 × 10 mm 604,-/m²

316/1610 – patrizierrot 
ofenbunt
240 × 240 × 12 mm 919,-/m²

316/1100 
240 ×115 × 10 mm 668,-/m²

307/1610 – weizengelb
240 × 240 × 12 mm 960,-/m²

307/1100  
240 ×115 × 10 mm 668,-/m²

215/2116
240 × 73 × 10 mm 73,-/ks

316/2116
240 × 73 × 10 mm 73,-/ks

307/2116
240 × 73 × 10 mm 73,-/ks

Keraplatte®Terra – neglazovaná dlažba R11/B

215/9240
340 × 240 × 12 mm 515,-/ks

9005/9006 délka 290 mm 361,-/pár 9005/9006 délka 290 mm 361,-/pár 9005/9006 délka 290 mm 361,-/pár

215/9331
345 × 345 × 12 mm 1 681,-/ks

316/9331
345 × 345 × 12 mm 1 681,-/ks

307/9331
345 × 345 × 12 mm 1 681,-/ks215/9000 *

157 × 60 × 60 × 11 mm
361,-/ks

215/9000 *
157 × 60 × 60 × 11 mm

361,-/ks

215/9000 *
157 × 60 × 60 × 11 mm

361,-/ks

215/4812
240 × 175 × 52 × 10 mm 215,-/ks

215/4822
240 × 115 × 52 × 10 mm 175,-/ks

307/4822
240 × 115 × 52 × 10 mm 180,-/ks

316/4822
240 × 115 × 52 × 10 mm 180,-/ks

DLAŽBY / SCHODY / BALKONY / TERASY

sortiment
rozměr
[mm]

1 balení 1 paleta ks/m2/bm
hmotnost

[kg]

9520 294 × 294 × 12 0,73 m2 37,82 m2 11 ks/m2 25,30 /1 m2

1100 240 × 115 × 10 0,61 m2 54,55 m2 33 ks/m2 19,80 /1 m2

1610 240 × 240 × 12 0,75 m2 47,25 m2 16 ks/m2 22,72 /1 m2

2116 240 × 73 × 10 12 ks 2 208 ks 4 ks/bm 0,44  /1 ks

4822 240 × 115 × 52 × 10 6 ks 684 ks 4 ks/bm 0,86  /1 ks

sortiment
rozměr
[mm]

1 balení 1 paleta ks/m2/bm
hmotnost

[kg]

4812 240 × 175 × 52 × 10 6 ks 456 ks 4 ks/bm 1,10 /1 ks

9240 340 × 240 × 12 4 ks 160 ks 4 ks/bm 2,59 /1 ks

9331 345 × 345 × 12 1 ks 78 ks - 4,00 /1 ks

9005/9006 v délce 290 6 párů - - 0,89 /1 pár

9000 157 × 60 × 60 × 11 2 ks - - 0,40 /1 ks

307/9240
340 × 240 × 12 mm 515,-/ks

316/9240
340 × 240 × 12 mm 515,-/ks

* objednávka na celá balení, viz. tabulka



DLAŽBY / SCHODY / BALKONY / TERASY

obor 012-1

Sortiment tažených glazovaných dlaždic a tvarových doplňků Ströher poskytuje nejucelenější řešení
keramických dlažeb v exteriéru i interiéru. Ze stejných materiálů je možné zhotovit, zakončení teras
a balkonů a různé typy schodů.

Vhodná do 
exteriéru

DLAŽBY / SCHODY / BALKONY / TERASY

















025 - COLORADO
10 × 15 - 50 × 30  1 513,-/m²

775 - COUNTRY
2 × 7 - 60 × 30  1 513,-/m²

772 - GRIGIO
10 × 15 - 50 × 30  1 513,-/m²

060 - OPUKA *
10 × 15 - 50 × 27  1 238,-/m²

661 - RUSTICO
10 × 15 - 50 × 30  1 513,-/m²

776 - TIROL
17 × 4 - 60 × 30  1 513,-/m²

774 - TOSCANA
10 × 15 - 50 × 30  1 513,-/m²

063 - OPUKA CHAMPAGNE *
10 × 15 - 50 × 27  1 238,-/m²

rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2 rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2

10 × 15 - 50 × 30 cca 21 10 35 2 × 7 - 60 × 30 cca 21 10 35

17 × 4 - 60 × 30 - 10 39 10 × 15 - 50 × 27 cca 21 10 33

* obor 511 / obor 511-5

Kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaného lomového kamene. Vyznačuje se velmi naturálními, 
nepravidelnými tvary. OPUKA je kamenný obkladový aglomerát ve tvaru klasické opuky. Pro exteriér i interiér.Vhodná do 

exteriéru

série MIX, OPUKA



011 - ALEXANDRIA
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

015 - TRIVENTO
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

013 - CHAMPAGNE
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

018 - VENTURA
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

012 - ETNA
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

117 - ANCONA
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

014 - KELT
17 × 4 - 60 × 18  1 204,-/m²

rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2

17 × 4 - 60 × 18 - 10 49

obor 511

LÁMANÁ SKÁLA je  kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků s možností 
všestranné aplikace v exteriéru i interiéru. Vhodné kombinovat se dřevem. Vhodná do 

exteriéru

série LÁMANÁ SKÁLA
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rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2 rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2

18 × 39,5 16 10 35 20 × 50 10 10 41

sortiment rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2

Merock 50 × 10, 30 × 10, 20 × 10 30 20 35

102 - SAHARA
18 × 39,5  966,-/m²

081 - SALAMANCA
50 × 10, 30 × 10, 20 × 10 907,-/m²

108 - MAGIC
18 × 39,5  966,-/m²

086 - TARANTO
50 × 10, 30 × 10, 20 × 10  907,-/m²

103 - SIRACUSA
18 × 39,5  966,-/m²

082 - ZARAGOZA
50 × 10, 30 × 10, 20 × 10  907,-/m²

181 - VALENCIA
18 × 39,5  966,-/m²

série BREST, MEROCK

obor 511

BREST a MEROCK jsou kamenné obkladové aglomeráty ve tvaru písmene "Z", resp. obdélníkového tvaru, 
vhodné pro exteriér i interiér. Náročnější pokládka – vhodné pro profesionály.Vhodná do 

exteriéru



rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2 rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2 rozměr [cm] ks/m2 1 paleta [m²] hmotnost/1m2

13,5 × 13,5 - 10 52 21 × 6 56 35 23 19 × 9 50 15 45

21,5 × 21,5 21 10 52 35 × 6,5 44 15 34
OBKLAD    DLAŽBA

054 - SEVILLA *
21,5 × 21,5 × 2,5  906,-/m²

050 - RUSTIC *
19 × 9  906,-/m²

313 - PAVLOV 
21 × 6  664,-/m²

059 - BRICK *
13,5 × 13,5 - 28 × 13,5  906,-/m²

051 - TAORMINA *
19 × 9 906,-/m²

305 - NEVADA 
21 × 6  593,-/m²

302 - BASTIA 
21 × 6 593,-/m²

306 - BRUGGY 
21 × 6  593,-/m²

303 - GRANADA 
21 × 6 593,-/m²

301 - LAZIO 
21 × 6  593,-/m²
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série PORTLANDSKÁ DLAŽBA

obor 511-1 / * obor 511-2

Imitace cihlových pásků a dlažby se ručně vyrábí z nejlepších portlandských cementů, kameniva, říčních 
písků a minerálních barev. Dokonale imituje starou cihlovou dlažbu a obklad. Použití v exteriéru i interiéru. Vhodná do 

exteriéru



série TAIGA série TAIGA

obor 012-2

Série Taiga spojuje výhody slinuté mrazuvzdorné keramiky s příjemným 
vzhledem dřeva. Doplňují ji tvarovky, dekory, rovné i fiorentinské 
schodnice, rohové schodnice, schodnicové sokly, okapnice.

Vhodná do 
exteriéru

[cm] [lesk/mat] [ks/m²] [kg]
 

[ks] 

33 × 66,5 mat 5 24 200





série VEGA

obor 012-2

Série svým vzhledem připomíná přirozený a elegantní kámen. Široká 
nabídka barev i speciálních tvarovek umožní vytvořit rozmanité prostory 
moderních bytových i obchodních nebo venkovních ploch. 

Vhodná do 
exteriéru

[cm] [lesk/mat] [ks/m²] [kg]
 

[ks] 

33 × 33 mat 9 22,2 432



VEGA rohová schodovka FIORENTINO
33 × 33 × 3  1 229,-/ks

EX.00260
VEGA OCRE
33 × 33 PEI IV  
105,-/ks EX.00261

VEGA ROJO
33 × 33 PEI III  
105,-/ks

EX.00263
VEGA VISÓN
33 × 33 PEI V 
105,-/ks

VEGA schodovka FIORENTINO
33 × 33 × 3 409,-/ks

VEGA schodový sokl PRAVÝ/LEVÝ
39,5 × 17,5  225,-/ks

VEGA okapnice 
12 × 33 × 3  155,-/ks

VEGA sokl
9 × 33  75,-/ks

EX.00262
VEGA GRIS
33 × 33 PEI V 105,-/ks

EX.00264
VEGA CAMEL
33 × 33 PEI V  
105,-/ks

 
Balení – základ  33 × 33, tj. 9 ks/bal.
Schodovka – 33 × 33 × 3, tj. 4 ks/bal. 
Roh. schodovka – 33 × 33 × 3, tj. 1 ks/bal.

Uvedené materiály dlažby se vyrábí také v protiskluzu R10. Vyobrazené tvarové a dekorační prvky dodáváme ve všech barevných variantách.

série VEGA
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série NATURAL

Zátěžový a vysoce trvanlivý nenasákavý slinutý střep s minimální porézností je odolný proti 
velkým teplotním změnám. Struktura povrchu zaručuje vysoký stupeň protiskluzu,
plochy se snadno udržují.

Vhodná do 
exteriéru

U série NATURAL prodej na kusy.

 
Balení – základ  33 × 33, tj. 9 ks/bal.
Schodovka – 33 × 33 × 3, tj. 4 ks/bal. 
Roh. schodovka – 33 × 33 × 3, tj. 1 ks/bal.

T-2 FIORENTINO NATURAL
rohová schodovka
R12/C 33 × 33 × 5  915,-/ks

T-4 RECTO NATURAL
rohová schodovka
R12/C 33 × 33 × 5 899,-/ks

NATURAL sokl 
8 × 25  65,-/ks
8 × 33  85,-/ks

T-2 FIORENTINO NATURAL schodovka
R12/C 25 × 33 × 5  265,-/ks

NATURAL základ, R12/C
25 × 25 × 1,4 65,-/ks
33 × 33 × 1,4 115,-/ks

T-4 RECTO NATURAL schodovka R12/C
25  ×  33 × 5 309,-/ks
33  ×  33 × 5 309,-/ks

Přelivová hrana
R12/C 16  ×  33 × 5 245,-/ks

NATURAL okapnice
R12/C 25  ×  28 × 3  185,-/ks

obor 012-2
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LEPIDLA PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

CM 11 Comfort
Základní lepidlo na obklady a dlažbu

Tenkovrstvé lepidlo k lepení keramických obkladů a dlažby 
s nasákavostí ≥ 3% v interiéru na stabilních a stálých podkladech. 
•pro použití v interiéru, v exteriéru použití podmíněné
• pro lepení na stabilních a stálých podkladech 
• snadné zpracování
• stabilní na svislých plochách
• voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 5 a 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m2 pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách

CM11 PLUS Comfort Gres 
Lepidlo i k lepení nenasákavých obkladů 

Tenkovrstvé lepidlo se zvýšenou přilnavostí 
k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby. 
•pro použití v interiéru i k lepení nenasákavé dlažby,  

v exteriéru použití podmíněné 
• pro lepení na stabilních  a stálých podkladech 
• snadné zpracování, stabilní na svislých plochách
• k lepení na hydroizolační materiály 
•voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m2 pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách

CM 16 Flex 
Flexibilní lepidlo na kritické podklady

Flexibilní lepidlo na kritické podklady k lepení všech druhů keramic-
kých obkladů a dlažby. 
• pro použití v interiéru i exteriéru na kritických podkladech
• vhodné na balkony, lodžie a terasy,  

na podlahová vytápění
• i pro lepení/ aplikaci tzv. „obklad na obklad“ 
• k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
• voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,4 kg/m2 pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách 

CM 22 Mega Format Flexible 
Flexibilní lepidlo pro velkoformátové obklady 

Flexibilní lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby na 
stabilních i kritických podkladech. 
•pro velkoformátové obklady a dlažbu i s plochou > 1 m2

•variabilní konzistence
•možnost vyrovnání podkladu při lepení až do 20 mm
•pro kritické podklady, balkóny, terasy, bazény
    
Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,7 kg/m2 pro 8 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách

CM 12 Elastic – Lepidlo  
s prodlouženou otevřenou dobou

Lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou k lepení všech druhů 
keramických obkladů a dlažby. 
• pro použití v interiéru  i exteriéru
• vhodné pro podlahová vytápění
• pro lepení na stabilních  a stálých podkladech 
• snadné zpracování a nízká spotřeba,  

stabilní na svislých plochách
• voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,4 kg/m2 při vrstvě 4 mm
Spárování po: 24 hodinách

CM 12 PLUS Premium Pro 
Zlepšené lepidlo se zvýšenou přilnavostí

Zlepšené lepidlo se zvýšenou přilnavostí 
k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby. 
•pro použití v interiéru i exteriéru, vhodná k lepení  

na balkónech a lodžiích
• vhodné pro podlahová vytápění
• pro lepení i na kritických podkladech 
• snadné zpracování a nízká spotřeba, stabilní na svislých plochách
• voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,4 kg/m2 při vrstvě 4 mm
Spárování po: 24 hodinách

CM 17 Super Flexible 
Flexibilní lepidlo i pro velké formáty 

Flexibilní lepidlo na kritické podklady k lepení všech druhů 
keramických obkladů a dlažby včetně velkoformátových. 
• pro použití v interiéru i exteriéru na kritických podkladech
• na balkóny, lodžie, terasy a bazény,  

vhodná na podlahová vytápění 
• k lepení jemné kameniny a přírodního kamene
• voděodolné a mrazuvzdorné

Balení: 5 kg papírový sáček, 25 kg papírový pytel 
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m2 pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 24 hodinách

CM 29 Multi Express  
Rychleschnoucí zlepšené lepidlo

Rychletvrdnoucí zlepšené lepidlo pro obklady a dlažbu včetně 
velkoformátových, pochozí již po 3 hodinách. 
• pochozí a spárovatelné již po 3 hodinách
•možnost vyrovnání podkladu při lepení až do 20 mm
•pro kritické podklady, balkóny, terasy, bazény
•pro aplikace, kde je vyžadován rychlý postup prací
   
Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,7 kg/m2 pro 4 mm vrstvu
Spárování po: 3 hodinách

ČSN EN 12004 typ C1TE

ČSN EN 12004 typ C2TES1

ČSN EN 12004 typ C2FE

ČSN EN 12004 typ C1T

ČSN EN 12004 typ C1T

ČSN EN 12004 typ C2TES1

ČSN EN 12004 typ C2TES1

339,-/ks

393,-/ks

5 kg  209,-/ks

25 kg  665,-/ks466,-/ks

obor 068

obor 068

obor 068

obor 068 obor 068

obor 068

   obor 068

obor 068

obor 
068

5 kg 72,-/ks

25 kg 187,-/ks

216,-/ks

ČSN EN 12004 typ C2TE

551,-/ks 702,-/ks

LEPICÍ MALTY
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CT 17 
Hloubkový penetrační nátěr

Penetrační nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením 
obkladových keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin, 
malováním, stěrkováním, nanesením vyrovnávacích hmot. 

• zpevňuje podklady
• zvyšuje přilnavost
• snižuje savost podkladu
• bez rozpouštědel
• pro interiér i exteriér

Balení: 2; 5 a 10 kg PE kanystry
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,1 -  0,5 l/m2 podle savosti podkladu
Doba schnutí: cca 2 hodiny

CN 68 
Samonivelační vyrovnávací hmota 2 - 15 mm

Samonivelační hmota pro vyrovnání ploch v interiéru 
v rozsahu od 2 do 15 mm. 
• samorozlevná
• pochozí po 4–6 hodinách
• možnost strojního zpracování
• pod všechny typy krytin
• odolná proti bodovému zatížení
• pro podlahová vytápění
• úsporná ve spotřebě

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m2 při vrstvě 1 mm

CN 83 
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 5 - 30 mm

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah a opravy 
betonu v interiéru i exteriéru v rozsahu od 5 do 30 mm. 
Aplikace s kontaktní emulzí Ceresit CC 81.
• pochozí po 5 hodinách
• voděodolná; mrazuvzdorná; odolná proti silnému zatížení
• odolná proti oděru
• pro interiér i exteriér
• umožňuje vytvoření spádu

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchu
Spotřeba: 2,0 kg/m2 na 1 mm vrstvy

CN 94 
Speciální penetrační nátěr

Penetrační nátěr pro ošetření nenasákavých i nasákavých 
podkladů zvyšující přídržnost podlahových vyrovnávacích 
stěrek, lepicích malt a utěsnění. 
• pro OSB desky a stávající obklady 
• na kritické podklady; zpevňuje povrch podkladu
• zajišťuje vysokou přídržnost
• pro podklady nasákavé i nenasákavé
• umožňuje ředění s vodou v poměru 1:3  

pro nasákavé podklady
• rychleschnoucí
Balení: 1; 5 a 10 kg PE kanystry
Skladovatelnost: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,03–0,12 kg/m2 podle savosti podkladu
Doba schnutí: min. 2 hodiny

CN 87 
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 10 - 80 mm

Vyrovnávací hmota pro vytváření rychletvrdnoucích 
podkladů s vysokou pevností v interiéru i exteriéru v rozsahu  
od 10 do 80 mm. Aplikace s kontaktní emulzí Ceresit CC 81.
• pochozí po 3 hodinách
• pokládka podlah již po 24 hodinách
• s vysokou pevností
• voděodolná a mrazuvzdorná
• pro interiér i exteriér

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 9 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,0 kg/m2 při vrstvě 1 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚRY A VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÉ HMOTY

od 210,-/ks

CN 69 
Samonivelační vyrovnávací hmota 1 - 10 mm 

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu  
od 1 do 10 mm. 
• samorozlevná
• pochozí po 6 hodinách
• možnost strojního zpracování
• pod všechny typy krytin
• odolná proti bodovému zatížení
• pro podlahová vytápění

Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,5 kg/m2 při vrstvě 1 mm 538,-/ks

od 224,-/ks

CT 19 SuperGrip 
Penetrace pro kritické podklady

Rychleschnoucí penetrační nátěr pro nasákavé i nenasákavé 
podklady, vytvářející kontaktní přechodový můstek na hladkých 
a kritických podkladech.
• ideální pro hladké a nesavé povrchy
• vysoká přídržnost k podkladu
• vytváří drsný kontaktní povrch
• rychleschnoucí s vysokou vydatností

Balení: 4 kg PE nádoba
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí. 
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,1 – 0,3 kg/m2

Doba schnutí: cca 1 hodina
784,-/ks

CN 72 
Samonivelační vyrovnávací hmota 2 - 20 mm

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu  
od 2 do 20 mm. 
• pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva
• pod keramiku a ostatní podlahové krytiny
• vhodná jako ukončovací vrstva
• odolná proti bodovému zatížení a oděru
• pochozí po 3 hodinách
• možnost strojního zpracování; vhodná i pro podlahová vytápění
Balení: 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,6 kg/m2 při vrstvě 1 mm

451,-/ks 378,-/ks

738,-/ks

478,-/ks

obor 
068 STAVEBNÍ CHEMIE



















KS STANDARD – C1T
Tenkovrstvé mrazuvzdorné cementové lepidlo se sníženým skluzem 
k lepení keramických obkladů a dlažby, dlažby z  umělého kamene 
na většinu běžných minerálních podkladů. Pro exteriéry vystavené 
vysokému teplotnímu namáhání, např. balkony, doporučujeme pou-
žívat lepidla třídy C2, např. KS FIX, KS FLEX PLUS. Vyhovuje evropské 
normě EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1T.

Výhody/vlastnosti:
  Mrazuvzdorné 
 Snížený skluz 
 Stabilní na svislých plochách
 Vysoká přídržnost k podkladu 
 Zpracovatelnost až 120 min. 
 Možnost spárovat po 24 hodinách 

Použití: 
  Lepení keramických obkladových prvků
 Lepení dlažeb z umělého kamene – betonu
  Na běžné minerální podklady - omítky, samonivelační hmoty, beton, 

pórobeton i neomítnuté zdivo
 Do nevytápěných prostor (garáže, zahradní chaty)

Orientační spotřeba: 
Podle typu podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,5 – 4,2 kg/m2

KS LEVEL 20R
Cementová rychletvrdnoucí samonivelační hmota. K provádění vy-
rovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může 
být použita k vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlaho-
vá vrstva nebo vrstva pod nášlapné vrstvy podlah (dlažba, lamino, 
vlysy, koberce, PVC, lino). Použití je možné v interiéru i exteriéru. 
Vyhovuje evropské normě EN 13813 pro typ CT–C30–F6–B1,0–AR0,5.

Výhody/vlastnosti:
  Pro tloušťky od 2 do 20 mm, lokálně až 30 mm 
  Pro větší tloušťky lze nastavit štěrkem (frakce 4 – 8 mm) 
  Mrazuvzdorná, voděodolná 
  Odolná proti bodovému zatížení a obrusu 
  Zpracovatelnost cca 20 minut 
  Pochůznost po cca 4 – 8 hodinách 
  Lepení dlažby po cca 24 hodinách 
  Pevnost v tlaku ≥ 30 MPa 
  Pevnost v tahu za ohybu ≥ 6,0 MPa 
  Přídržnost k betonu ≥ 1,0 MPa 
  Hloubka obrusu 20 μm 
 

Použití: 
  Jako konečná vrstva s �nálním nátěrem
  Pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva
  Pod keramiku a ostatní podlahoviny
  Vyrovnání starých betonových a cihelných podlah
  S použitím EXCEL MIX adhezního můstku lze aplikovat na nesavé 

podklady teraco, starou dlažbu aj.
  Pro zálivky el. rohoží

Pozn.:  
Pokládka podlahových krytin a nášlapných vrstev závisí na okolní 
teplotě, tloušťce provedeného samonivelačního potěru a na vlhkosti 
podkladu dle ČSN 74 4505.

KS FIX – C2TE
Nejprodávanější lepidlo ve své třídě. Vysoce kvalitní tenkovrstvé 
konstrukční lepidlo. Vyhovuje těm, kteří vyžadují nejlepší poměr 
kvality a ceny. Dosahuje vysokých přídržností k mnoha typům pod-
kladů a k lepeným prvkům. Prodloužená doba zavadnutí, umožňu-
je větší časový prostor pro nalepení obkladů i dlažby, zvláště při 
pokládce velkých ploch či naopak při řešení složitějších detailů. 
Varianta z bílého cementu umožňuje použití na přírodní kámen jako 
mramor, kde šedé cementy způsobuji šednutí kalcitu. Vyhovuje evro-
pské normě EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C2TE.

Výhody/vlastnosti:
  Pro vnitřní i vnější použití 
  Snížený skluz 
  Prodloužená doba zavadnutí až 30 min. 
  Vysoká přídržnost k podkladu 
  Odolné vodě a mrazu 
  Zpracovatelnost až 2 hod.
 

Použití: 
  Lepení keramických obkladů a dlažeb, slinuté a mrazuvzdorné dlažby, 

mozaiky, obkladů a dlažeb z umělého i přírodního kamene
  Na běžné minerální podklady - omítky, vyrovnávací stěrky, beton, 

pórobeton i neomítnuté zdivo a na hydroizolace nanášené v tekutém 
stavu (cementové i disperzní)

  Na deskové materiály - sádrokartonové, cementovláknité, dřevotřís-
kové i OSB desky

  Lepení obkladů a dlažby na problematické podklady, jako je starý ob-
klad a dlažba, umakart, staré nátěry (např. linkrusta), teraco, anhydrit 

  Lepení dlažby na betonové zálivky s podlahovým topením i lepení 
dlažby na topné el. rohože

  Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu a minerální vaty

Orientační spotřeba: 
Podle typu podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,5 – 4,2 kg/m2

KS FLEX PLUS – C2TE S1
Vysoce kvalitní �exibilní tenkovrstvé konstrukční lepidlo. Vyhovuje 
nejnáročnějším klimatickým podmínkám. Vyznačuje se zvýšenou 
deformovatelností, tj. schopností přizpůsobit se danému namáhání 
při zachování vysoké přídržnosti k podkladu a k lepenému prvku, 
a prodlouženou dobou zavadnutí, umožňující větší časový prostor 
pro nalepení obkladů i dlažby, zvláště při pokládce velkých ploch 
či naopak při řešení složitých detailů. Ideální pro skladby na starých 
trámových stropech, v příčkách s  jednoduchým pružným pláštěm 
a plochy s velkými rozdíly teplot. Vyhovuje evropské normě EN 
12004:2007+A1:2012 pro typ C2TE S1.

Výhody/vlastnosti:
  Snížený skluz 
  Flexibilní třídy S1 
  Prodloužená doba zavadnutí až 30 min. 
  Pro vnitřní i vnější použití 
  Vysoká přídržnost k podkladu 
  Odolné vodě a mrazu 
  Zpracovatelnost až 2 hod.

Použití: 
  Pro bezespáré lepení, tj. se spárou mezi obkladovými prvky do 1 mm
  Lepení velkoformátových keramických obkladů a dlažeb, slinuté 

a mrazuvzdorné dlažby, mozaiky, obkladů a dlažeb z umělého i 
přírodního kamene

  Na běžné minerální podklady - omítky, vyrovnávací stěrky, beton, 
pórobeton i neomítnuté zdivo a na hydroizolace nanášené v tekutém 
stavu (cementové i disperzní)

  Na deskové materiály - sádrokartonové, cementovláknité, dřevotřís-
kové i OSB desky

  Lepení obkladů a dlažby na problematické podklady, jako je starý ob-
klad a dlažba, umakart, staré nátěry (např. linkrusta), teraco, anhydrit 

  Lepení dlažby na betonové zálivky s podlahovým topením i lepení 
dlažby na topné el. rohože

Orientační spotřeba: 
Podle typu podkladu a velikosti zubů stěrky cca 2,5 – 4,2 kg/m2

109,-/ks (20 kg)

239,-/ks (20 kg)

209,-/ks (20 kg)

389,-/ks (20 kg)
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KS ADHEZNÍ MŮSTEK
Speciálně modi�kovaný spojovací můstek na bázi disperze akrylátových kopolymerů plněný křemičitým 
pískem pro zajištění přídržnosti mezi kritickým podkladem a spojovaným prvkem na nesavých podkla-
dech.

Výhody / vlastnosti:
  Obsah sušiny min. 63%
  Výborná zpracovatelnost
  Bez sedimentace písku
  Skvělá přídržnost k podkladu
  Zvýšení přilnavosti následných vrstev
  Bez zápachu

Použití:
  Pro interiéry i exteriéry
  Při požadavku lepit novou dlažbu na starou
  K vytvoření kontaktní vrstvy na hladkých plochách jako je gletovaný 

beton, glazované keramické výrobky, sklo i umakart 
  Jako kontaktní nátěr na deskové materiály - sádrokartonové, cementovláknité, OSB a dřevoštěpkové desky
  Výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí tak vyšší přídržnost lepidel používaných pro lepení �nální povrchové 

úpravy na výše uvedené podklady

Orientační spotřeba:
cca 0,15-0,2 kg/m2

KS 1K
Disperzní jednosložková hydroizolace připravená v aplikační konzistenci pro vnitřní prostory. Slouží proti 
stékající vodě, pod keramické obklady a dlažby na sádrokartonové stěny, cementovláknité i OSB desky, 
cementové i anhydritové podlahy, omítky a beton při provádění koupelen a podobných interiérů. Po 
zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. 
Odpovídá třídě DM podle EN 14891:2012+A1:2013.

Výhody / vlastnosti:
  Snadná a rychlá aplikace
  Dosažitelnost i méně přístupných míst
  Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
  Interiéry s nadměrnou vlhkostí

Použití:
  Izolace pod keramické obklady a dlažby
  Sprchovací kouty, koupelny, toalety
  Vnitřní prostory

Orientační spotřeba:
cca 1,6 kg/m2 při dvou vrstvách a tloušťce 1 mm2

KS 2K
Prvotřídní, dvousložková hydroizolační hmota, nanášená v tekutém stavu, se schopností přemostění trhli-
ny při velmi nízké teplotě až -20 °C, odolná při kontaktu s chlorovanou vodou, tlakovou vodou i radonem. 
Odpovídá třídě CM O2P podle EN 14891:2012+A1:2013.

Pozn.: Do hydroizolace není potřeba vkládat armovací sklotextilní síťku. Izolace má dostatečnou pevnost 
a schopnost přemostit trhliny.

Výhody / vlastnosti:
  Komplexní certi�kace výrobku
  Nejvyšší dosažená třída u cementových hydroizolací CM O2P
  Odolná proti tlakové vodě
  Excelentní odolnost vůči radonu (D=8,65*10-12 m2/s)
  Vhodná do bazénu díky odolnosti proti chlorované vodě
  Schopná přemostit trhliny > 0,75 mm i při -20 °C
  Testovaná pro styk s pitnou vodou
  Vhodná i pro antikorozní nátěry ocelových konstrukcí
  Odolná UV záření

Použití:
  Interiér i exteriér
  Hydroizolace základových konstrukcí
  Izolace pod keramické obklady a dlažby
  Bazény s chlorovanou vodou;  Mycí linky a jiné mokré provozy
  Koupelny, sprchy, toalety, prádelny, balkony, terasy
  Izolace proti pronikání radonu z podloží

Orientační spotřeba:
cca 1,6 kg/m2 při dvou vrstvách a tloušťce 1 mm2

KS PENETRAČNÝ NÁTĚR
Již připravená vodná styrenakrylátová disperze v aplikační konzistenci k úpravě podkladů před lepením 
tenkovrstvými cementovými lepidly, vyrovnávacími stěrkami, pod omítky, samonivelační hmoty apod. Je 
netoxická a nehořlavá. Odpařením vody se vytváří transparentní, elastický, mírně lepivý a ve vodě neroz-
pustný �lm.

Výhody / vlastnosti:
  Podíl sušiny 10%
  K přímému použití, ředění 1:0 až max. 1:2
  Sjednocení a snížení savosti podkladu
  Zvýšení přilnavosti následných vrstev
  Paropropustná;  po zaschnutí ve vodě nerozpustná

Použití:
  Pro interiéry i exteriéry
  Na zpevnění podkladu pod malířské nátěry 
  K penetraci savých podkladů před lepením, 

pod omítky, stěrky, samonivelační potěry
  Na běžné minerální podklady – nové 

i staré omítky (vápenné, sádrové štukové, 
vápeno-cementové a cementové), vyrovnávací stěrky, 
betony, pórobetony i neomítnuté zdivo

  Na deskové materiály - sádrokartonové, cementovláknité, dřevotřískové desky
  Impregnační nátěry fasádních vápenných a vápenocementových omítek, nekonstrukčních 

a pohledových betonů

Vydatnost:
> 5 m2 / lit.

KS DISPERZNÍ PENETRACE
Vysoce koncentrovaná styrenakrylátová disperze. Po naředění s vodou 
se používá k omezení a sjednocení savosti porézních materiálů před le-
pením tenkovrstvými cementovými lepidly, vyrovnávacími stěrkami, pod 
omítky, samonivelační hmoty apod. Je netoxická a nehořlavá. Odpařením 
vody se vytváří transparentní, elastický, mírně lepivý a ve vodě neroz-
pustný �lm. Alternativně jej lze použít ke zlepšení vlastností injektážních 
a nastavovaných malt a omítek, a směsí pojených cementem.

Výhody / vlastnosti:
  Podíl sušiny 48 %
 Sjednocení a snížení savosti podkladu
 Zvýšení přilnavosti následných vrstev
 Paropropustná při použití jako penetrační nátěr
 Po zaschnutí ve vodě nerozpustná
  Pro penetrační účely na běžně savé podklady (beton, cihla) 

mísitelná s vodou až v poměru 1:10
  Pro penetrační účely na extrémně savé podklady 

(pórobetony, anhydrit) mísitelná s vodou až v poměru 1:17

Použití:
  Pro interiéry i exteriéry
  Po zředění s vodou k penetraci savých podkladů před lepením, pod omítky, stěrky, 

samonivelační potěry, pod malířské nátěry apod.
  Na běžné minerální podklady – nové i staré omítky (vápenné, sádrové štukové, 

vápeno-cementové a cementové), vyrovnávací stěrky, betony, pórobetony i neomítnuté zdivo
  Na deskové materiály - sádrokartonové, cementovláknité, dřevotřískové desky
  Impregnační nátěry fasádních vápenných a vápenocementových omítek, nekonstrukčních 

a pohledových betonů
  Pro přípravu stěrkových nebo nástřikových omítek, injektážních a nastavovaných malt 

a omítek, a cementem pojených hmot

Vydatnost:
> 50 m2 / lit. po naředění

159,-/ks (1 l) 
749,-/ks (5 l)

1 390,-/ks (10 l)

599,-/ks (6 kg) 
979,-/ks (10 kg)

1 890,-/ks (20 kg)

KS TĚSNICÍ PÁS
Trvale pružný těsnicí pás určený do hydroizolačních nátěru 
k trvale pružnému utěsnění stykových a dilatačních spár, 
přechodů ve vnitřním i venkovním prostředí a přechody 
materiálů. Pás je tvořen PP síťkou s kaučukovým nánosem.

Výhody / vlastnosti:
  Vysoká pružnost pásky; trvale elastická
 Nekřehne při působení mrazu
 Vysoký difúzní odpor proti radonu

Balení: šířka 120 mm, délka 10 m nebo 50 m 499,-/ks (10 m) 
2 490,-/ks (50 m)

55,-/ks (1 l) 
235,-/ks (5 l)

149,-/ks (1 kg) 
669,-/ks (5 kg)

1 090,-/ks (12 kg)

799,-/ks (6 kg)
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