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RED-OX
Konvertor koroze - Inhibitor koroze
Velmi účinný prostředek, protože není jen inhibitorem koroze, ale způsobí přeměnu již exis-
tující koroze v ochrannou směs s velmi dlouho 

ZPŮSOB APLIKACE
RED-OX je směs na bázi kyseliny gallové, speciálně vyvinutá tak, aby chemicky reagovala 
se rzí, kterou přeměňuje v ochranný film tmavé barvy, jenž zabraňuje další korozi kovu.
Neobsahuje produkty, jejichž barva přitahuje UV záření, proto může být jeho působení lépe 
kontrolováno 
Působení RED-OX je účinnější než běžné konvertory na bázi taninu.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,15 litrů/m² ošetřeného povrchu

BALENÍ
Láhev 1 l v krabici po 20 kusech, kanystr 5 l v krabici po 4 kusech.

CEM-OX
Pasivační nátěr pro železnou výztuž
CEM-OX je prostředek vyvinutý speciálně na ochranu železné výztuže v betonu proti korozi 
a na vytvoření mostu mezi starým betonem a sanačními maltami.

ZPŮSOB APLIKACE
Smíchejte CEM-OX s  25 % čisté vody a  míchejte pomalu pomocí vrtačky a  míchadla 
na pevné látky při nízkých otáčkách (upínací míchadlo), dokud nevznikne jednolitá hmota 
bez hrudek. Na výztuž naneste první vrstvu CEM-OX a dbejte na to, aby byly všechny povr-
chy pokryty vrstvou o tloušťce cca 1 mm přípravku. Po 1 či více hodinách naneste stejným 
způsobem druhou vrstvu.
Aplikaci zopakovat po 2-3 hodinách.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,12 - 0,2 kg/m lineárně (odhad na tyči o Ø 10 mm).

BALENÍ
Kbelík o hmotnosti 2 kg.

Doporučení Nord Resine

CEM OX je ideální prostředek na ochranu železných výztuží, které se odhalí během sanace betonu, neboť je 
jednosložkový, snadno se aplikuje a má velmi dobrou přilnavost k betonu.

Doporučení Nord Resine

V případě aplikace na železnou výztuž poprašte RED-OX jemným pískem, což zvýší přilnavost sanační malty.

v z
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GROVE RAPIDO
Objemově kompenzovaná tixotropní malta vyztužená vlákny s rychlou přídržností. 
Klasifikace R3 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011.
GROVE RAPIDO je speciální malta pro sanaci betonu tam, kde je požadována vysoká me-
chanická odolnost, výborná odolnost vůči atmosférickým vlivům a velmi rychlá  
(cca 15 minut při 20°C).                 
do 10 cm bez nutnosti výztuže.

ZPŮSOB APLIKACE
Balík GROVE RIPRISTINO smíchejte se 4 - 4,5 litry čisté vody a pomalu míchejte míchadlem 
na pevné látky při nízkých otáčkách nebo pomocí míchadla na tmely, dokud nevznikne směs 
bez hrudek o správné konzistenci.
Naneste zednickou lžící na dobře navlhčenou obnovovanou část betonu, dokud nedosáhne-
te požadované tloušťky, která však ve dvou vrstvách nesmí přesáhnout cca 10 cm.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Na vrstvu o tloušťce cca 1 cm je třeba 19 kg GROVE RAPIDO na 1 m².

BALENÍ
Balík 25 kg na paletě po 56 balících.

GROVE RIPRISTINO
Objemově kompenzovaná tixotropní malta k sanaci betonu vyztužená vlákny. 
Klasifikace R3 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011.
GROVE RIPRISTINO je objemově kompenzovaná malta vyztužená vlákny s normální 
ostí pro obnovu chybějících částí z poškozeného betonu. Používá se k vytvoření tloušťky 

1-5 cm v jedné vrstvě, celkově maximálně do 10 cm bez nutnosti vyztužení. Po zatvrdnutí se 
tato malta vyznačuje vysokou mechanickou a povětrnostní odolností.
Namísto vody ji lze aditivovat s přípravkem GROVE RIPRISTINO složka B (kapalný), čímž se 
zvýší přilnavost, odolnost v ohybu a nepropustnost vůči vodě.

ZPŮSOB APLIKACE
Balík GROVE RIPRISTINO smíchejte se 4 - 4,5 litry čisté vody (v  létě studené) a pomalu 
míchejte míchadlem na pevné látky při nízkých otáčkách nebo pomocí míchadla na tmely, 
dokud nevznikne směs bez hrudek o správné konzistenci.
Naneste zednickou lžící na dobře navlhčenou obnovovanou část betonu, dokud nedosáhne-
te požadované tloušťky, která však ve dvou vrstvách nesmí přesáhnout cca 10 cm.
Jakmile začne malta tuhnout, proveďte pěchování houbou.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Na vrstvu o tloušťce cca 1 cm je třeba 19 kg GROVE RIPRISTINO na 1 m².

BALENÍ
Balík 25 kg na paletě po 56 balících.

Doporučení Nord Resine

GROVE RIPRISTINO je ideálním přípravkem na obnovení chybějících částí betonu, na dokončovací nátěry, k výrobě 
přechodů mezi stěnami a dnem nádrží, na základové zdi, na pokrytí výztuže v rozpěrkách ve zdech základů, 
vyztužených dřevěným bedněním.

Doporučení Nord Resine

Hledáte-li něco pro rychlou práci s jistým výsledkem, použijte GROVE RAPIDO.

ř na-
v
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NORDGROUTH TIXO
Tixotropní malta vyztužená vlákny bez smršťování. 
Klasifikace R4 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011.
Jedná se o předmíchaný jednosložkový přípravek v prášku připravovaný v míchačce při-
dáním vody (16÷18 %), čímž vznikne cementová malta pro ruční i mechanickou aplikaci 
o vynikajících charakteristikách:
•  bez smršťování (umožňuje vytváření skutečných „omítek“ s vysokou odolností na beto-

nových zdech);
•  bez expanze (přestože je určeno pro dlouhodobé ponoření ve vodě);
•  odolná proti pronikání iontů chloru a síranů;
•  vysoká odolnost vůči tlaku (přes 60 Mpa).

MOŽNOSTI POUŽITÍ
Hlavní oblastí použití produktu NORDGROUTH TIXO je při rekonstrukci betonu pro zesílení 
stěn a velkých ploch všeobecně.
Dále se používá:
Na zdi vyžadující hydroizolaci z negativní strany;
Na rekonstrukci stoupaček, nosníků a pilířů;
Na obnovu schodů, schodišť, betonových artefaktů všeobecně a na povrchy bazénů.

ZPŮSOB APLIKACE
Odstraňte nerovné a poškozené části, zdrsněte spojovací plochy vhodnými mechanickými 
prostředky nebo omyjte tlakovou vodou. Do  míchačk  nalijte vodu (16÷17 % pro ruční 
použití, 17÷18 % pro mechanické použití), přidejte NORDGROUTH TIXO a míchejte. Před 
samotnou aplikací zkontrolujte, že je povrch betonu nasycený vodou, pak nastříkejte první 
vrstvu a následně  
Doporučená tloušťka: 1-5cm v jedné vrstvě, až do max. 10cm bez výztuže

MALTAFIX
Protismršťovací malta s vysokou odolností a rychlou přilnavostí 
Klasifikace R3 podle normy EN 1504-3 a prohlášení o shodě č. 1305 - CPD - 1011.
MALTAFIX je předmíchaná malta připravená v použití s vysokou odolností a rychlou přilna-
vostí, která se míchá pouze s čistou vodou. Přípravek vytvoří tixotropní směs s   
do 20 minut (při +20°C) a dosahuje vysoké odolnosti do jedné hodiny od nanesení, takže 
je ideální pro zatížení v krátké době po aplikaci. Aplikovaná malta má vysokou odolnost vůči 
atmosférickým vlivům.

MALTAFIX se používá k:
•  rychlé opravě průmyslových podlah a venkovních betonových i asfaltových ploch;
•  vyrovnání potěrů či průmyslových betonových podlah před následným ošetřením;
•  opravy a rekonstrukce spárových malt chodníků a dvorů z přírodního kamene;
•  upevnění sloupů, potrubí, zábradlí a k vyplnění prasklin, úlomků a štuku;
•  výroba rychleschnoucích přechodů mezi stěnami a podlahami;
•  výroba betonových krytů rozpěrek po demontáži dřevěného bednění u stěn litých proti 

zemi;
•  upevnění háků, táhel, svorek.
Není vhodné k realizaci  

Výhody MALTAFIXu:
•  vysoká odolnost proti tlaku již hodinu po aplikaci;
•  může být aplikován v tloušťce 4-6 cm v jedné vrstvě;
•  má vysokou přilnavost a je protismršťovací.
Kromě rychlé přilnavosti se MALTAFIX vyznačuje také vysokou rychlostí schnutí. 

BALENÍ
Polyetylénový sáček o hmotnosti 5 kg v krabici po 5 sáčcích.
Pytel 25 kg.

BALENÍ
Papírové pytle po 25 kg na europaletách o hmot-
nosti 1200 kg.
Palety jsou v dešti stohovatelné po třech na sobě 
bez další ochrany.

natřete

ř av t
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IRONSAFE
Hloubkový antioxidant pro železnou výztuž - Inhibitor koroze.
IRONSAFE je hloubkový antioxidant schopný zablokovat již probíhající oxidaci železné vý-
ztuže ve značné hloubce, neboť působí jako migrační impregnace v celé tloušťce betonu. 
IRONSAFE se používá jako prevence problémů spojených s korozí vnitřní výztuže betonu, 
takže je určen pro použití především při rekonstrukcích občanských staveb, při údržbě fa-
sád budov s odhalenými betonovými panely, před nátěrem, pro prevenci koroze železných 
výztuží u vzdušných konstrukcí, jako jsou mosty, viadukty a všeobecně u všech typů žele-
zobetonových konstrukcí.
V zásadě lze říci, že ošetření přípravkem IRONSAFE se provádí teprve po dokončení všech 
rekonstrukčních prací (pokud byly v plánu), včetně demolice zničených míst, ošetření pohle-
dových výztuží atd., ovšem dříve, než bude aplikována případná esteticko-ochranná vrstva 

ZPŮSOB APLIKACE
Ošetření přípravkem IRONSAFE se provádí teprve po  dokončení všech rekonstrukčních 
prací, ovšem před aplikací případné esteticko-ochranné vrstvy    
ven k použití. Aplikujte ho ve dvou či více vrstvách, dokud nedosáhnete celkové spotřeby 
přípravku 300÷400 g/m², což je dostatečné k proniknutí do hloubky několika centimetrů. 
Časový odstup mezi jednotlivými vrstvami závisí, jako vždy v  těchto případech, na  době 
absorpce: jakmile bude povrch vypadat suchý, je čas nanést další vrstvu až do dosažení 
celkové předepsané spotřeby.

GROVE RASANTE
Antikarbonatační nátěr na beton.
GROVE RASANTE je antikarbonatační stěrka na beton se snadnou aplikací, která vytváří 
velmi   pro civilní nebo hladkou úpravu podle způsobu zvoleného   
nebo ocel).
GROVE RASANTE lze použít jak pro úpravu betonu během sanace poškozeného betonu, tak 
i pro vyhlazení povrchu betonu litého na místě tak, aby byl připravený k aplikaci povrchových 
úprav barvou nebo pryskyřicí.

ZPŮSOB APLIKACE
Smíchejte pytel GROVE RASANTE s cca 5,5 litry čisté vody a pomalu míchejte, dokud ne-
vznikne hladká směs bez hrudek. Ošetřované povrchy dostatečně navlhčete vodou a pří-
pravek nanášejte ocelovým nebo plastovým hladítkem v tloušťce nepřesahující 5 mm, do-
kud nedosáhnete požadované tloušťky, která by však neměla přesáhnout 10 mm ve dvou 
vrstvách.
Jakmile začne  přilnávat, vyhlaďte ho pomocí hladítka nebo houby.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
K dosažení tloušťky cca 1 mm je třeba 1,4 kg GROVE RASANTE na 1 m².

BALENÍ
Pytel 25 kg na paletě po 56 kusech.

Doporučení Nord Resine

            
       

Doporučení Nord Resine

GROVE RASANTE je ideálním přípravkem pro přípravu povrchů bazénů před položením PVC fólie.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
200 - 400 g/m² ošetřované plochy v  závislosti 
na předpokládané hloubce výztuže.

BALENÍ
Kanystr o  objemu 5 litrů v  krabici po  4 kusech, 
kanystr 25 litrů.

om te  ne o nýc  úprav
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NORDRY 200 P
Hydrofobní ochrana na bázi rozpouštědla.
NORDRY 200 P je směs na  bázi siloxanu schopná chemicky reagovat s  anorganickými 
minerálními povrchy a činit je voděvzdornými, přičemž zůstává zachována původní barva 
i prodyšnost. NORDRY 200 P má středně až dlouhodobý vodoodpudivý účinek proti atmo-
sférickým vlivům a UV záření.

ZPŮSOB APLIKACE
Ošetřované povrchy musí být dokonale čisté a suché.
Po dokonalém osušení aplikujte NORDRY 200 P pomocí válečku, štětce nebo nízkotlakého 
rozprašovače. Funkční a estetický účinek přípravku NORDRY 200 P lze velmi výrazně pro-
dloužit dokončovací vrstvou přípravku DRY CONCRETE.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
100 - 150 g / m² ošetřovaného povrchu v závislosti na poréznosti materiálu.

BALENÍ
Plechovka o obsahu 1 litr v krabicích po 20 kusech, plechovka o obsahu 5 litrů v krabici 
po 4 kusech, vědro o obsahu 20 litrů.

DRY CONCRETE
Hydrofobní ochrana proti skvrnám a nečistotám pro pohledový beton.
DRY CONCRETE je bezbarvý a tekutý polymer na bázi fluoru, snadno použitelný, který při 
aplikaci na betonový povrch (nebo i  na  jiný savý stavební materiál) velmi rychle proniká 
do  hloubky, zasychá a  vytváří na  ošetřovaném povrchu neviditelný ochranný film, který 
zabraňuje průniku vody, ale umožňuje průchod páry.
Na  rozdíl od  běžných přípravků na  bázi siloxanů a  silanů má DRY CONCRETE mnohem 
vyšší odolnost vůči UV záření, která spolu se schopností zabraňovat usazování nečistot 
na ošetřeném povrchu z něho činí zdaleka nejlepší typ neviditelného ochranného nátěru, 
jaký je v současnosti na trhu. DRY CONCRETE žádným způsobem nemění barevné složení 
podkladového materiálu.

ZPŮSOB APLIKACE
Naneste jednu vrstvu DRY CONCRETE na dokonale čistý a suchý povrch.
Lze aplikovat také jako dokončovací vrstvu po  ošetření přípravkem NORDRY 200 nebo 
NORDRY 200P, čímž dojde ke zvýšení odpuzujícího efektu a odolnost celého nátěru vůči 
nečistotám.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
80 - 120 g/m² ošetřovaného povrchu v závislosti na poréznosti materiálu.

BALENÍ
Plechovka o obsahu 5 litrů v krabici po 4 kusech, vědro o obsahu 20 litrů.

Doporučení Nord Resine

NORDRY 200 P má vysokou odolnost proti zásaditosti a je tedy určen především k ošetření betonových povrchů, 
ať už nových či starých.

Doporučení Nord Resine

DRY CONCRETE dává ošetřenému povrchu „sametový“ vzhled, který zlepšuje estetické charakteristiky staveb, 
na které je aplikován.



  

   

   
            

          
               

             

 
              

          
             
              

            
             

      
               

                   
       

 
         

 

               
   

 

 

          
       

   

   
          

           
          

 
              

  

 
 

                 

             

  

   

   
            

          
               

             

 
              

          
             
              

            
             

      
               

                   
       

 
         

 

               
   

 

 

          
       

   

   
          

           
          

 
              

  

 
 

                 

             

SANACE BETONU
SANACE  
BETONU

9

RIVENORD LAST
Elastomerní    
RIVENORD LAST je středně elastický  nátěr pro betonové povrchy, vyznačující 
se vysokým „samočisticím“ účinkem a odolností vůči mikrotrhlinám.

   a snadno použitelný nátěr, vysoce estetický a vyznačující se velmi dlouhou 
trvanlivostí, neboť nekrystalizuje ani při vystavení slunečnímu záření.

ZPŮSOB APLIKACE
Ošetřované povrchy musí být důkladně očištěny, všechny volné části a povlaky musí být 
odstraněny. Opravte drobné nedostatky povrchu pomocí přípravku RASANTE 1200 - vy-
plňte případné trhliny jemným tmelem. Na sypké omítky a plastické nátěry aplikujte jednu 
nebo dvě vrstvy přípravku PRIMER SOLPLAST, u nátěrů na kovové části použijte NORPHEN 
FONDO MA na holý, koroze zbavený kov, na neomytý beton aplikujte jednu vrstvu PRIMER 
SOLPLAST. Beton čištěný tlakovou vodou není nutno ošetřovat primerem.
Válečkem nebo plochým štětcem naneste první vrstvu RIVENORD LAST zředěnou 5÷10 
hmotnostních % vody. Po několika hodinách nebo nejpozději následující den naneste jednu 
nebo více vrstev přípravku, dokud nedosáhnete požadovaného množství.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Pro běžný ochranný nátěr 0,30÷0,35 kg/ m²; pro ochranný nátěr proti trhlinám 0,8÷1,0 kg/ 
m².

NORDCOLOR
Ochranný vodoodpudivý antikarbonatační nátěr.
NORDCOLOR je jednosložkový elastomerní přípravek, který po aplikaci na povrch stavební-
ho materiálu vytváří barevný film odolný vůči slunečnímu záření a prudkému dešti, vhodný 
pro ochranu povrchů vystavených nepřízni počasí.

ZPŮSOB APLIKACE
Ošetřovaný povrch připravte stejným způsobem jako u přípravku RIVENORD LAST a naneste 
ve dvou časově oddělených vrstvách.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,30÷0,35 kg/ m²;

BALENÍ
Vědro o obsahu 10 kg na paletě po 60 kusech, vědro 20 kg na paletě po 33 kusech.

Doporučení Nord Resine

RIVENORD LAST je    ideální pro venkovní stěny, které mají odolávat velkým 
výkyvům teplot.

Doporučení Nord Resine

NORDCOLOR se používá jako anti UV a antikarbonatační nátěr na všechny typy stavebních materiálů.

BALENÍ
Vědro o  obsahu 10 kg na  paletě po  60 kusech, 
vědro 20 kg na paletě po 33 kusech.
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CARBOFILL
Pás z uhlíkatých vláken pro systémy FRP.
CARBOFILL je pás z uhlíkatých vláken s vysokou odolností v jednom, dvou i více směrech, 
který po  impregnaci speciálními přípravky ze série NORPHEN CARBO vytváří kompozit-
ní materiál s vynikajícími mechanickými vlastnostmi (lepšími než ocel), vhodný především 
k vyztužení stavebních prvků z betonu a cihel.

MOŽNOSTI POUŽITÍ
CARBOFILL nachází ideální možnost použití jakožto lehká náhražka tradičních vyztužovacích 
materiálů (Beton Plaque). Dále ho lze použít:
•  Místo ocelových nosníků pro vyztužení trámoví;
•  Všeobecně tam, kde je nutné zvýšit pevnost a odolnost určitého stavebního prvku;
•  Pro zvýšení nosnosti a odolnosti vůči namáhání u jakékoliv konstrukce;
•  Pro zvýšení odolnosti vůči korozi, mrazu, karbonataci a  chloridům u  betonových kon-

strukcí.

BALENÍ
Návin o délce 50 metrů.

NORPHEN CARBO
Epoxidový základní, svrchní nátěr a impregnace pro systémy FRP.
Přípravky série NORPHEN CARBO nacházejí uplatnění při přípravě povrchů, určených 
k ošetření produktem CARBOFILL pro realizaci systémů FRP.

ZPŮSOB APLIKACE
Ošetřovaný povrch připravte osekáním, vysokotlakým mytím, frézováním nebo opískováním. 
Na povrch naneste jednu vrstvu základního nátěru NORPHEN CARBO FONDO, poté naneste 
jednu vrstvu tmelu NORPHEN CARBO STUCCO, pokud povrch vyžaduje vyrovnávací stěrku. 
Pokračujte nanesením přípravku CARBOFILL a nakonec naimpregnujte přípravkem NOR-
PHEN CARBO BASE, až do nasycení.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
•  Norphen Carbo Fondo cca 0,2 kg/m²:
•  Norphen Carbo Stucco 1÷3 kg/m² v závislosti na zrnitosti podkladu;
•  Norphen Carbo Base 1,0÷1,2 kg/m² pro impregnaci pásu z uhlíkatých vláken o gramáži 

330 g/m².

Doporučení Nord Resine

Vzhledem k tomu, že výrobky z uhlíkatých vláken jsou na trhu velmi žádané, je obtížné zajistit dostatečné skladové 
zásoby u všech gramáží požadovaných zákazníky. Uživatel musí přizpůsobit požadavky stavby dostupnosti 
produktu.
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K REKONSTRUKCI CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ
GROVE RIPRISTINO je natolik univerzální multifunkční malta, že ji lze pohodlně použít pro 
veškeré potřeby občanské výstavby. Její hlavní možnosti použití jsou:
•  k obnově chybějících částí betonu během restaurování čelních částí teras a balkonů, 

litých betonových říms, sloupů a nosníků, podlah a schodů, jak v občanské, tak i v prů-
myslové výstavbě;

•  k dokončovacím prácím na silničních a průmyslových konstrukcích;
•  k výrobě přechodů mezi stěnami a dnem nádrží, u základových zdí atd.;
•  na pokrytí výztuže v rozpěrkách základových zdí, realizovaných v  dřevěném  bednění.

Doplňující informace
ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Technické údaje Měrná jednotka Hodnoty
objemová hmotnost po ztvrdnutí, UNI 8310 g/cm³ 1,7
trvanlivost tekuté směsi min 60
doba tuhnutí (začátek : konec) min 170 : 315
odolnost v tlaku po 28 dnech, UNI EN 196-1 MPa 45
odolnost v ohybu po 28 dnech, UNI EN 196-1 MPa 9
 přídržnost k betonu po 28 dnech, EN 1542 MPa 1,3
zrnitost, UNI EN 933-1 mm < 1,15
konzistence čerstvé malty (slump), UNI EN 1015-3 mm 160
odolnost vůči cyklům zmrznutí-rozmrznutí cykly > 100
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Poznámky




