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BETONGUAINA®

Dvousložková tekutá stěrka 
BETONGUAINA® je integrovaný hydroizolační systém skládající se z tekuté a práškové slož-
ky, které se spolu smíchají až bezprostředně před pokládkou, a  třetí složky, kterou tvoří 
vyztužovací netkaná textilie, jež se impregnuje směsí prvních dvou uvedených složek. Spo-
jením všech tří složek vznikne hydroizolační vrstva mající pro stavebnictví naprosto revoluční 
vlastnosti. 

OBLAST POUŽITÍ
Dlouhotrvající hydroizolace plochých střech, teras, balkónů, krytiny ploché střechy,  střeš-
ních úžlabí, van, bazénů, sprch, saun a fitness center.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Do složky A (tekuté) přípravku BETONGUAINA nasypte složku B (prášek) a míchejte  

           
                 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
•  přibližně od 2 do 2,3 kg/m2 s výztuží NYCON 100
•  přibližně 2,5 kg/m2 s výztuží MAT 22 podle nasákavosti podkladu

BETONGUAINA®AF - přípravek je k dispozici v protipožární verzi a splňuje  TŘÍDU REAKCE 
NA OHEŇ 1 (JEDNA) podle ministerské       

Doporučení Nord Resine

BETONGUAINA.S je jediný cementový hydroizolační systém s jakostí garantovanou Evropskou unií podle certifikátu 
ETA 06/0109 ze dne 10. července 2006. Rozhodnete-li se pro produkt BETONGUAINA.S, zajistíte si tak bezpečný  
hydroizolační cyklus, která projektanta zbaví profesní odpovědnosti za výběr produktu. 

Doporučení Nord Resine

BETONGUAINA je ideální hydroizolační systém pro rovné krytiny, kdy se má docílit pochozí pohledové vrstvy 
nebo vrstev, které budou dokončovány dalšími odolnými silikátovými nátěry nebo dlažbou. Využijte výhod zdravé 
hydroizolace mající vysokou propustnost pro vodní páry; pokládku můžete provádět za jakéhokoliv počasí 
i na mokrém podkladu, v zimě nebo za velmi vysokých letních teplot. 

BETONGUAINA.S®

Vysoce účinná dvousložková tekutá stěrka 
BETONGUAINA.S je integrovaný hydroizolační systém koncepčně podobný přípravku BE-
TONGUAINA, ale doplněný o  velmi vysoký stupeň pružnosti. Vlastnosti vyzrálé vrstvy jej 
předurčují pro ideální hydroizolační systémy teras a balkónů, kdy je třeba pokládku pro-
vádět za velice ztížených podmínek, jako např. za nízkých a velmi nízkých teplot (až do -30 
°C), na rozlehlých plochách, konstrukcích, které budou zatěžovány a dokončovány dalším 
silikátovým systémem BRIGHT STONE (pojízdné terasy). 

OBLAST POUŽITÍ
Dlouhotrvající hydroizolace plochých střech, teras, balkónů, krytiny ploché střechy, střeš-
ních úžlabí, van, bazénů, sprch, saun, fitness center, kdy je třeba dosáhnout vyšší účinnosti, 
pokud se týká odolnosti proti popraskání za nízké teploty. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Do složky A (tekuté) přípravku BETONGUAINA.S nasypte složku B (prášek) a míchejte mixe-
rem tak dlouho, dokud nedosáhnete homogenní směsi bez hrudek. Směs naneste na ošet-
řovanou plochu, rozbalte na ni výztuž a  znovu nanášejte tak dlouho, dokud bude výztuž 
vsakovat. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
•  přibližně od 2 do 2,3 kg/m2 s výztuží NYCON 100
•  přibližně 2,5 kg/m2 s výztuží MAT 22 podle nasákavosti podkladu
•  2,8 kg/m2 s výztuhou NYCON 200

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PITNÉ VODY
Je-li tento přípravek nanášen a používán podle technic-
kých specifikací uvedených v  technickém listu, neod-
chází ke změně chemického složení pitné vody, s kterou 
přijde do styku (podle výnosu prez. rep. č. 236/88). 

BALENÍ
Balení o 10 kg na paletě po 60 baleních
Balení o 20 kg na paletě po 44 baleních

y   á  z   26. 6. 1 4.
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BETON COLOR
Estetický a ochranný barevný nátěr na hydroizolační vrstvy
BETON COLOR je jednosložková elastomerová krycí vrstva na bázi rozpouštědel připravená 
k okamžitému použití. Nanáší se pouze v jedné vrstvě na položené hydroizolační asfaltové 
pásy nebo stěrky a umožňuje dosáhnout dlouhodobé ochrany proti UV záření a nepříznivým 
povětrnostním vlivům. Neodlupuje se ani se nerozpouští při stojaté vodě. Je pochozí. 

OBLAST POUŽITÍ
Slouží jako ochranná vrstva zašlých asfaltových pásů, jako estetické a ochranné povrchové 
dokončení tekutých hydroizolačních stěrek na cementové elastomerové bázi nebo jedno-
složkových akrylátových hydroizolačních stěrek. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Kbelík před otevřením protřepejte. Tekutinu přelijte do  dostatečně objemné manipulační 
nádoby a v jedné vrstvě o 150 g/m2 nanášejte válečkem s krátkým vlasem odolným proti 
rozpouštědlům. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,15 kg/m2 plochy

BALENÍ
Kbelíky o 1,32 kg
Kbelíky o 4,30 kg

Doporučení Nord Resine

BRIGHT STONE je „TEKUTOU DLAŽBOU“ v pravém slova smyslu, která hydroizolačním vrstvám teras dodá 
dokonalou odolnost proti otěru, jakou mají například slinuté dlažby, protiskluznou a samočisticí funkci a dále se díky 
své velice omezené tloušťce chová JAKO POHLEDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA. 

BRIGHT STONE®

Silikátový povlak pro venkovní plochy
BRIGHT STONE představuje povlakový systém pro venkovní použití skládající se z  vrstvy 
kotvící  k podkladu s obchodním označením BRIGHT STONE PRIMER W a krycí vrstvy s ob-
chodním označením BRIGHT STONE. Oba přípravky jsou dodávány v praktické sadě dosta-
čující k pokrytí 4 m2 plochy. 
Celý systém BRIGHT STONE byl vyvinut právě pro realizaci povlaků s vysokou mechanickou 
odolností a vysokou estetickou úrovní pro hydroizolační systémy BETONGUAINA, ale může 
být nezávisle na nich používán i jako povrchová stěrka na podklady realizované přípravkem 
NORPHEN W 3, nebo na betonové potěry. 
Kompletní hydroizolační systém BRIGHT STONE dosahuje tloušťky nižší než 3,5 mm, což 
jej předurčuje pro použití za  jakékoliv situace, kdy není k dispozici dostatečná výška pro 
pokládku, jako např. při rekonstrukci stávajících venkovních ploch.   

POKLÁDKA SYSTÉMU BRIGHT STONE
Systém BRIGH STONE pokládají pouze autorizovaní pracovníci pod přímým dohledem spo-
lečnosti Nord Resine. O jmenný seznam autorizovaných pracovníků můžete požádat přímo 
společnost Nord Resine, její oblastní obchodní zástupce nebo prodejce stavebních materiá-
lů, obkladů či dlažeb s místní působností. 

OBLAST POUŽITÍ
Na finální hydroizolační stěrku vytvořenou přípravkem BETONGUAINA nebo BETONGUAI-
NA.S nebo na finální vrstvy vnějších ploch (dlážděné nebo cementové podlahy).

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek BRIGHT STONE PRIMER W naneste podle pokynů obsažených v technickém listu. 
Po 3–4 hodinách v létě nebo až následující den v zimním období smíchejte mezi sebou 3 
složky přípravku BRIGHT STONE a nanášejte ocelovým hladítkem. Povrch vyhlaďte běžným 
ocelovým hladítkem. 
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BRIGHT STONE PRIMER W je speciální probarvený přípravek složený z 2 tekutých složek 
a 1 zrnité složky pro přípravu ploch, na kterých se bude realizovat povlak BRIGHT STONE. 
Je nezbytný pro získání stejnorodé barvy povlaku a odstranění nebezpečí vytváření bublin 
v povrchovém plášti. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Obě tekuté složky mezi sebou smíchejte a  poté přidejte zrnitou složku; vše promíchejte 
mixerem zapnutým na nízké otáčky. Směs roztírejte ocelovým hladítkem.  

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
1,8–2 kg/m2 plochy

BALENÍ
8,83 kg v sadě 17 kg

Doporučení Nord Resine

Věnujte pozornost teplotě vzduchu a podkladu. Přípravek BRIGHT STONE PRIMER W nenanášejte, pokud není 
dosaženo minimální teploty uvedené v technickém listu. 

BRIGHT STONE GEL
Speciální zahušťovadlo pro systém BRIGHT STONE
BRIGHT STONE GEL je specifický přípravek pro dodání systému BRIGHT STONE potřebné 
nestékavosti, když se používá na svislých plochách. 

POUŽITÍ
Po  pečlivém smíchání 3 složek systému BRIGHT STONE přidejte BRIGHT STONE GEL 
v množství odpovídajícím 3 % z celkové hmotnosti produktu (A+B+C).

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Pro zahuštění 1 kg systému BRIGHT STONE bude zapotřebí přibližně 30 g produktu.

BALENÍ
Plechovka 40 g nebo 1 kg

BRIGHT STONE PRIMER W
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BS PROFILE H3
Pryžový prefabrikovaný výrobek o různé pružnosti určený pro navazování spojů potěru 
na spoje hydroizolačních vrstev a podlahu BRIGHT STONE. 
Produkt byl vyvinut pro přerušení hydroizolační vrstvy a povlaku BRIGHT STONE se zaru-
čením naprosté vodotěsnosti spoje, i když u něj dochází i ke značným dilatačním pohybům  
(1 cm otevření spoje při -30 °C). 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Používá se za čerstva do lože tmelu BETONSEAL MS 2.0 poté co se do povrchu diamanto-
vým kotoučem vyhloubí drážka o tloušťce 125 mm x 3 mm hloubky. Před pokládkou tmelu 
BETONSEAL MS 2.0 povrch opatřete jednou vrstvou přípravku NORPHEN FONDO IGRO. 

BALENÍ
      

BS PROFILE H10–12,5
Pryžový prefabrikovaný výrobek o různé pružnosti určený pro navazování spojů potěru 
na spoje hydroizolačních vrstev dlážděných podlah. 
Produkt byl vyvinut pro přerušení hydroizolační vrstvy se zaručením naprosté vodotěsnosti 
spoje, i když u něj dochází i ke značeným dilatačním pohybům (1 cm otevření spoje
při -30 °C). 
Je k dispozici ve dvou výškách: 10 a 12,5 mm podle tloušťky použité dlaždice. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Používá se za čerstva do lože tmelu BETONSEAL MS 2.0 poté co se do povrchu diamanto-
vým kotoučem vyhloubí drážka o tloušťce 125 mm x 3 mm hloubky. Před pokládkou tmelu 
BETONSEAL MS 2.0 povrch opatřete jednou vrstvou přípravku NORPHEN FONDO IGRO. 

BALENÍ
10 m pásků v kartónové krabici

10  á   r o  r
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STONE EASY PRIMER
Dvousložková základová vrstva pro sypaný povrch
Přípravek STONE EASY PRIMER je dvousložkový elastomer, který se připravuje bezprostřed-
ně před použitím smícháním 2 tekutých složek. Po  smíchání se z  přípravku vytvoří sice 
hustá, ale tekoucí hmota, kterou lze snadno aplikovat ocelovým hladítkem jako samonive-
lační stěrku.. Před nalitím přípravku na podlahu se do jeho směsi přimíchává probarvený 
křemenný písek 0,3–0,9 řady Farmacrete, aby bylo možné dosáhnout požadované tloušťky 
nanášené hmoty.

OBLAST POUŽITÍ
Jako základová vrstva pro povrchové dokončovací a ochranné vrstvy z probarveného kře-
menného písku, tekuté hydroizolační stěrky řady BETONGUAINA nebo BETONGUAINA.S 
nebo jednosložkové hydroizolační vrstvy řady NORTIG.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Složku A  a  složku B přípravku STONE EASY PRIMER rozmíchejte v manipulační nádobě 
za použití vrtačky s vhodnou spirálou. Přidejte 50 % hmotnosti probarveného křemenného 
písku 0,3–0,9 a  nanášejte ocelovým hladítkem. Pro usnadnění rozlití přípravku můžete 
použít propichovací váleček s  ocelovými hřeby. Za  čerstva stěrku posypte přibližně 4 kg 
křemenného písku stejného typu. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,55 kg/m2 plochy a 4,5 kg probarveného křemenného písku 

BALENÍ
Kbelíky po 15 kg (A+B)

STONE EASY FINITURA
Dvousložková krycí vrstva na bázi rozpouštědla pro sypaný povrch
STONE EASY FINITURA je přípravek, který se připravuje až bezprostředně před použitím 
smícháním 2 tekutých složek rozpuštěných v rozpouštědle. Jedná se o speciální krycí vrst-
vu pro pryskyřičné podlahy realizované technologií posypu. Nežloutne, odolává UV záření, 
snadno se čistí a je odolná proti jakémukoliv typu mechanického a chemického působení. 
Protiskluzový materiál splňující příslušné evropské předpisy. 

OBLAST POUŽITÍ
Jako krycí vrstva hydroizolačních vrstev plochých střech, teras a  balkónů realizovaných 
tekutými hydroizolačními stěrkami řady BETONGUAINA nebo BETONGUAINA.S nebo jedno-
složkovými hydroizolačními vrstvami řady NORTIG a po nanesení základové vrstvy provede-
né přípravkem STONE EASY FONDO a posypání probarvený, křemenným pískem.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Složku A a složku B přípravku STONE EASY FINITURA rozmíchejte v manipulační nádobě 
za  použití vhodné míchací spirály. Ihned nanášejte a  upravte pryžovou špachtlí, obvykle 
používanou na cementové mléko pro spárování dlaždic. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,4 kg/m2 plochy 

BALENÍ
Sada A+B o 3,05 kg
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Poznámky

Vzory krycích vrstev
Barvy BRIGHT STONE ze vzorníku barev představují část barevných 
odstínů, které jsou k dispozici pro krycí vrstvy venkovních podlah.
Pro velké plochy lze požádat i o další speciální barvy. 

BARVY BRIGHT STONE®

Doporučení Nord Resine

Vzorník BARVY BRIGHT STONE představuje vyvážený a sladěný výběr barev a odstínů, které jsou dostačující pro malé 
a střední plochy. V případě realizace velkých ploch lze vytvořit barvu na přání zákazníka za úzké spolupráce s projektantem. 
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BLACK PLAST W
Pastovitá vlákny vyztužená hydroizolační stěrka
Jedná se o velice hustou pastu na bázi živice, polymerů, přísad a speciálních vláken rozpuš-
těných ve vodě, která se nanáší hladítkem jak na svislé tak vodorovné venkovní plochy pro 
získání krycí vrstvy o vysoké hydroizolační schopnosti a dlouhodobé životnosti, bez nutnosti 
další vnitřní výztuže. Obsahuje speciální vlákna, která zvyšují odolnost proti trhlinám. 

OBLAST POUŽITÍ
Jako hydroizolační stěrka se používá na stěny základů, pod potěry, na podhledy, vany pro 
užitkovou vodu, do země zapuštěné zdivo atd., které přicházejí trvale do styku s vodou Pro 
hydroizolaci květinových nádob a visutých zahrad je výrobek k dispozici ve verzi ANTIRADICE 
(proti kořenům). 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Zednickou lžící odeberte z kyblíku určité množství hmoty a rozetřete ji po ploše ocelovým 
nebo plastovým hladítkem. Předtím, než budete plochu používat, vyčkejte několik dní v zá-
vislosti na sezóně.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
2,5–3,5 kg/m2 plochy

BALENÍ
Kbelíky o 4 kg na paletě po 120 kbelících
Kbelíky o 18 kg na paletě po 33 kbelících

Doporučení Nord Resine

Rozhodnete-li se používat přípravek NORDBLACK, budete používat produkt bez rozpouštědel a nepříjemného 
zápachu a vytvoříte účinnou a bezpečnou hydroizolační vrstvu. Je ideální za příznivých povětrnostních podmínek 
a za teplého počasí. 

  

                    

NORDBLACK
Černá tekutá hydroizolační plasticko-elastická stěrka na vodní bázi 
NORDBLACK je černý tekutý přípravek na  vodní bázi, tvořený elastomerovými polymery, 
živicí a přísadami, který se používá ve spojení s výztuží MAT 22 pro vytvoření hydroizolačních 
krycích vrstev s vysokou přilnavostí k tenkým vrstvám; je schopný snášet i podklady, které 
vykazují střední dilatací, nebo malé trhliny.  

OBLAST POUŽITÍ
Používá se jako hydroizolační tekutá vrstva pro stěny základů, nádob na květiny, podklad-
ních vrstev podlahových krytin, nádrží na neagresivní a užitkovou vodu nebo jiné předměty 
málo vystavené přímému slunečnímu záření. Pro hydroizolaci květinových nádob a visutých 
zahrad je výrobek k dispozici ve verzi ANTIRADICE (proti kořenům.) 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Před prováděním prací se přesvědčte, zda teplota prostředí je vyšší než +1°C. Otevřete 
balení a naneste přípravek v dostatečně silné vrstvě na ošetřovaný povrch, položte výztuž 
a znovu nanášejte tak dlouho, dokud ji výztuž nepřestane přijímat. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
od 2 do 2,5 kg/m2 s výztuží MAT 22

BALENÍ
Kbelíky o 4 kg na paletě po 120 kbelících
Kbelíky o 18 kg na paletě po 33 kbelících

e  e  o  en vě  o u  p r ve   ve i  v y  h ro čn  o t  e  e   še t  j e  

v  e  v r vě
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Doporučení Nord Resine

HELASTON SOL je ideálním hydroizolačním přípravkem pro všechny plochy, které budou zaplněny zeminou nebo 
jakkoliv chráněny proti UV záření                  

                

HELASTON SOL
Černá vysoce pružná tekutá hydroizolační stěrka 
Černý tekutý přípravek na bázi rozpouštědel s typickým silným zápachem, složený z elas-
tomerových polymerů, živice a přísad, který se používá ve spojení s  výztuží MAT 22 pro 
vytvoření krycích hydroizolačních vrstev o vysoké přilnavosti k tenkým vrstvám; je schopný 
snášet i podklad, který vykazuje vysoký stupeň dilatace nebo trhliny. 

OBLAST POUŽITÍ
Jako tekutá hydroizolační stěrka na  stěny základů, květinových nádob, vysutých zahrad 
(s dvojím vyztužením) a jiné předměty, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Před nanášením zajistěte dostatečné větrání prostor. Otevřete balení a  přípravek rozmí-
chejte. Naneste dostatečně silnou vrstvu na ošetřovanou plochu, položte výztuhu a znovu 
nanášejte tak dlouho, dokud ji výztuž nepřestane přijímat. U  visutých zahrad tento krok 
zopakujte. Vyčkejte 10–15 dnů před nasypáním zeminy.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
2,5 kg/m2 s jedním vyztužením
přibližně 3,3 kg/m2 s dvojím vyztužením

BALENÍ
•  Kbelíky o 5 kg na paletě po 120 kusech
•  Kbelíky o 10 kg na paletě po 60 kusech
•  Kbelíky o 20 kg na paletě po 33 kusech

DERADIX
Přísada proti kořenům pro tekuté hydroizolační stěrky
Speciální čirá tekutina, dodávající tekutým hydroizolačním systémům schopnost odolávat 
proti kořenům. Díky této přísadě může být tekutá stěrka používána i  jako hydroizolační 
stěrka pro květinové nádoby a visuté zahrady. 

OBLAST POUŽITÍ
Jako přísada proti kořenům do jednosložkové tekuté stěrky na vodní bázi (NORTIG, NORTIG 
FIBER LAST, BLACK PLAST W, NORDBLACK atd.) nebo pro systémy na bázi rozpouštědel 
(HELASTON SOL). Polyuretanové systémy tuto přísadu nevyžadují. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
DERADIX přidejte k přípravku, který budete používat, v poměru uvedeném na štítku a do-
statečně promíchejte. 

BALENÍ
podle potřeby

 l e e   j e  n s t em e  j e n   e  v o n  v e , m  ý
t r l  r zn í  te ot  ( 0   °   ů e t n n š n i   e lmi ho  p i t ot c   o 10 °C.
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Doporučení Nord Resine

Když je třeba použít tradiční hydroizolační systém u teras, je třeba potěr ochránit další vrstvou, která zamezí jeho 
promáčení. E.P.LASTIK je ideálním produktem pro ochranu potěru pod dlaždicemi. 

E.P. LASTIK
Hydroizolační dvousložková pružná malta
E.P. LASTIK je dvousložková malta na vodní bázi, která po vytvrdnutí vytvoří poměrně pruž-
nou hydroizolační bariéru. Obecně se používá jako hydroizolace betonových van na vodu, 
koupelen, sprch, balkónů, teras a  bazénů před pokládkou dlažby, na  zděné konstrukce 
přicházející do styku se zeminou a konstrukcí zabudovávaných do země, dále se používá 
jako antikarbonatační ochrana betonových konstrukcí, které podléhají značné deformaci, 
zejména překlady a  prefabrikované stropní desky. E.P. LASTIK nachází též použití jako 
ochrana betonových konstrukcí, které přicházejí do styku s mořskou vodou či rozmrazujícími 
přípravky, nebo popraskaných betonových konstrukcí a omítek pro ochranu před průsaky 
vody a agresivních látek. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Pečlivě smíchejte obě složky míchací spirálou nastavenou na nízký stupeň otáček a naneste 
hladítkem. V případě použití na balkónech nebo na zvlášť namáhaných plochách se E.P. 
LASTIK vhodně vyztužuje síťkou ze skelného vlákna. 

TEPLOTA POUŽITÍ
S.P. LASTIK musí být používán za teploty vyšší než 1 °C.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Pro dosažení vrstvy o tloušťce 1 mm je třeba nanést 1,7 kg/m2. 

BALENÍ
o 32,5 kg na paletě po 56 baleních 

Doporučení Nord Resine

Klasická probarvená pochozí tekutá stěrka navíc odolná proti UV záření a i trvale stojaté vodě, díky čemuž je 
naprosto bezpečným produktem, když se pokládka provádí za dostatečně příznivých povětrnostních podmínek.

NORTIG
Probarvená hydroizolační tekutá stěrka
NORTIG je polotekutá stěrka složená z  polymerů, přísad a plniv, která po  vyzrání vytvoří 
hydroizolační bariéru odolnou proti atmosférickým vlivům. 
Je k dispozici ve  třech standardních barvách: bílá, šedá, červená a na přání ji lze dodat 
i v jiných barvách. Používá se v doplnění s výztuhou pro vytvoření velice odolných hydroizo-
lačních vrstev proti slunečnímu záření s dlouhou životností. 

OBLAST POUŽITÍ
Pochozí hydroizolační vrstva plochých střech, teras a balkónů jak na nový tak zašlý povrch.  

ZPŮSOB POUŽITÍ
NORTIG je připraven k okamžitému použití. Prostudujte si technický list ohledně nutnosti 
nanesení základové vrstvy na povrch a poté naneste první vrstvu přípravku, položte výztuhu 
a znovu nanášejte tak dlouho, dokud ji výztuž nepřestane přijímat. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
s výztuží MAT 22 přibližně 2,5 kg/m2 
s výztuží NYCON 100 přibližně 2,2 kg/m2 

BALENÍ
•  Kbelíky o 5 kg na paletě po 120 kusech
•  Kbelíky o 10 kg na paletě po 60 kusech
•  Kbelíky o 20 kg na paletě po 33 kusech
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Poznámky

NORTIG FIBER LAST
Vláknitá rychleschnoucí tekutá stěrka na vodní bázi 
Jednosložková elastomerická tekutá stěrka na vodní bázi k okamžitému použití. Její obsah 
je bohatý na syntetická vlákna různého typu a rozměru, která vytvářejí výztuhu hydroizolační 
stěrky. Velice rychle schne a lze tedy na ni pokládat obklad nebo dlažbu již po 3 až 4 hodi-
nách od nanesení. V kombinaci s přípravkem BETONSEAL MS 2.0 a speciální špachtlí pro 
vytváření vnitřních rohů je ideálním přípravkem pro hydroizolaci koupelen, sprch, balkónů 
a  jakéhokoliv prostředí, které je třeba chránit proti vodě, před pokládkou obkladů nebo 
dlažeb. 

OBLAST POUŽITÍ
Používá se jako rychleschnoucí tekutá stěrka pro přímé lepení mozaiky, obkladů a dlažeb 
jakéhokoliv typu a přírodního kamene ve vlhkých prostorách, koupelnách, sprchách, vanách 
apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Ověřte si, zda je plocha podkladu dostatečně soudržná a odolná proti odtržení a nedrolí se. 
V případě potřeby naneste základovou vrstvu přípravku RIVLATEX SU nebo NORPHEN SW 
SOLID rozředěného ve vodě v poměru 1:4. Ocelovým hladítkem naneste první velice tenkou 
vrstvu stěrky NORTIG FIBER LAST. Počkejte půl hodiny na zaschnutí a poté naneste druhou 

vrstvu přípravku. Spotřebujete tak 1,2 kg/m2.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
1,2 kg/m2 plochy

BARVA
světle zelená, bílá

BALENÍ
Kbelíky o 5, 10 a 20 kg 
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EASY LAST 90
Vysoce pružná vlhkostí vytvrzující jednosložková tekutá stěrka
EASY LAST 90 je jednosložková elastomerová samonivelační tekutá stěrka bez rozpouštědel 
připravená k okamžitému použití, která vysychá při kontaktu se vzduchem vytvářením vnitřní 
síťové struktury. Nanáší se ve dvou vrstvách s odstupem jednoho nebo více dnů. Vytvoří se 
tak pochozí pružný a měkký povlak, který je voděodolný a mrazuvzdorný. Dále může být 
povrchově opatřen dalšími estetickými nebo ochrannými prostředky proti UV záření, jakými 
jsou např. probarvený nebo čirý TYPEWALL, s přidáním barevného Flakes,    

    

 OBLAST POUŽITÍ
Jako tekutá stěrka se používá na ploché střechy, terasy a balkóny o sklonu nižším než 5 °, 
na potěr, beton, zvonivky, slinutou dlažbu, přírodní kámen nebo i na jiné zašlé stěrky nebo 
pryskyřičné venkovní podlahy. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Povrch si připravte podle předpisů stanovených pro nanášení hydroizolačních stěrek 
na venkovní terasy. Otevřete kbelík a přípravek promíchejte spirálou nastavenou na nízký 
stupeň otáček. Počkejte 10–15 minut, aby z produktu unikl vzduch, a poté jej rozlijte. 

HELASTON COLOR
Dvousložková elastomerová stěrka
HELASTON COLOR je reaktivním přípravkem složeným ze dvou složek, které se smíchají až před 
použitím. Vznikne tak pružná hmota, která se nanáší na suchý podklad, a vytvoří se tak hydroizo-
lační vysoce účinná stěrka.  

OBLAST POUŽITÍ
Patrová parkoviště, nádoby na  květiny, bazény, visuté zahrady, ploché střechy a  terasy. Může 
být používána i  jako krycí vrstva pro posílení odolnosti přípravku NORTIG a BETONGUAINA proti 
stojaté vodě. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Složku B přípravku HELASTON COLOR nalijte do složky A a mechanicky promíchejte. Přípravek 
nanášejte hladítkem nebo válečkem, položte vybrané vyztužení (obvykle NYCON) a znovu nanášejte 
tak dlouho, dokud ji výztuž nepřestane přijímat. Pokud tento přípravek používáte jako krycí vrstvu 
jiných hydroizolačních stěrek, naneste ji ve dvou vrstvách válečkem po vyzrání základové vrstvy. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
od 0,5 kg/m2 jako krycí vrstva do 3 kg/m2 jako samotná tekutá stěrka 

BALENÍ
Kbelík o 12 kg 
Kbelík o 24 kg

Doporučení Nord Resine

Tento přípravek se používá pro vytvoření hydroizolační stěrky všude tam, kde je při slabých vrstvách požadována 
snadná aplikace, vysoký stupeň voděodolnosti a absolutní necitlivost k výkyvům teplot. Přípravek HELASTON COLOR 
je zvlášť vhodný pro realizaci pochozích a cyklistických povrchů, sportovních zařízení, hřišť na „bocce, petanque“, 
cyklistických drah a jako krycí vrstva proti kořenům hydroizolačních stěrek vysutých zahrad. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
1,2 kg/m2 plochy 

BARVA
světle zelená

BALENÍ
Kbelík 23 kg 

r  
 ř v  v
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Doporučení Nord Resine

TIPEWALL se používá jako krycí a estetická vrstva chránící proti UV záření tekuté stěrky NORTIG a BETONGUAINA. 
Přípravek TIPEWALL může být podle libosti esteticky upravován barevným posypem FLAKES. 

Dvousložkový přípravek na bázi rozpouštědel pro hydroizolační systém, odolný 
proti UV záření 
Přípravek, který se připravuje bezprostředně před pokládkou smícháním dvou tekutých slo-
žek v rozpouštědle. Jedná se o velmi pružnou krycí vrstvu s vysokým stupněm odolnosti 
proti kyselinám a  zásadám, která nežloutne a  lze ji podle libosti dále probarvovat pod-
le systému barevných odstínů na bázi rozpouštědel Nord Resine. Přípravek je k dispozici 
i v následujících verzích:
•  antivandal – TIPEWALL TRASPARENTE AGR s vyšší odolností proti poškrábání
•  antivandal s protiskluzem –TIPEWALL TRASPARENTE AGR ADS s přidáním další inertní 

složky, která snižuje kluzkost za přítomnosti vody.

OBLAST POUŽITÍ
Jako speciální krycí vrstva pro estetickou ochranu systémů TRAFFIDECK, EASY LAST 90, 
NORTIG, HELASTON COLOR a jiných produktů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Složku A přípravku TIPEWALL smíchejte se složkou B v manipulační nádobě za použití vhod-
ného spirálového míchače. Nanášejte ihned válečkem, štětcem nebo nástřikem v  jedné 
nebo ve dvou vrstvách, jakmile první vrstva zaschne. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,12 kg/m2 plochy na jednu vrstvu 

BALENÍ
Kbelík a plechovka o 3 kg (A+B)
Kbelík a plechovka o 15 kg (A+B)

Doporučení Nord Resine

Tento systém použijte vždy, když potřebujete vytvořit tenkou vyztuženou hydroizolační zcela pohledovou vrstvu 
o snížené hmotnosti, s vysokým stupněm pojezdné odolnosti, snadnou údržbou a 10letou zárukou poskytnutou 
společností Nord Resine. 

Hydroizolační a krycí elastomerový systém na parkoviště a visuté zahrady
TRAFFIDECK je systém skládající se z:
•  NORPHEN FONDO C: dvousložková epoxidová základová vrstva bez rozpouštědel
•  TRAFFIDECK FLEX 2000SG: polyuretanová dvousložková hydroizolační vrstva, která se 

nanáší stříkáním za tepla speciálním směšovacím zařízením
•  TRAFFIDECK GRIP 1000: vyztužovací třísložková vrstva na bázi  vytvrzených polyuretano-

vých pryskyřic 100 % bez rozpouštědel a vybrané křemenné inertní složky
•  TIPEWALL: probarvená dvousložková krycí vrstva na bázi polyuretanových pryskyřic odol-

ná proti UV záření.
Polyuretanová dvousložková hydroizolační vrstva je k dispozici i ve verzi pro ruční nanášení 
stěrkou nebo válečkem – TRAFFIDECK FLEX 3000HA.
Systém TRAFFIDECK dosahuje celkové vrstvy o 4–5 mm a hmotnosti 11–12 kg/m2. 

 OBLAST POUŽITÍ
Vícepatrová parkoviště, stropní konstrukce určené pro otevřená parkoviště, stropní kon-
strukce určené pro visuté zahrady a rovné stropní konstrukce obecně. 

SPOTŘEBA PŘI RUČNÍM NANÁŠENÍ
•  NORPHEN FONDO C: 0,45 kg/m2 
•     
•  TRAFFIDECK FLEX 3000HA: 1,5 kg/m2
•  TRAFFIDECK GRIP 1000: 0,8 kg/m2
•     
•  TIPEWALL: 0,5 kg/m2

BALENÍ PRO RUČNÍ NANÁŠENÍ
•  NORPHEN FONDO C: 20 kg (A+B)
•  TRAFFIDECK FLEX 3000HA: 10 kg (A+B)
•  TRAFFIDECK GRIP 1000: 15 kg (A+B)
•  TIPEWALL: 15 kg (A+B)

PROBARVENÝ A ČIRÝ TIPEWALL 

Ř  S   1 6  4,  

KŘEMIČITÝ PÍSEK ZRNIT T  0 -0 9  4,5 k / 2
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Doplňující informace

SNADNÁ
APLIKACE

POKRYJE VÍCE 
NEŽ 10 m2

Hydroizolační ochrana dlažeb, chránící spáry 
a dlažbu před působením kyselých dešťů!

Schopnost přípravku PRO-TILER FINITURA ve spojení s přípravkem 
PRO-TILER FONDO umožňuje vytvořit neviditelný film s vysokým stupněm 

ochrany a vysokou životností, který zabrání zatékání vody pod dlaždice 
a zaručí tak prodloužení životnosti terasy. 

HyDrOIZOLAČNÍ PrODyŠNÝ
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TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO OBČANSKOU VÝSTAVBU

ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Ochranná vrstva terasových dlaždic
Ochrana před průsaky vody je mimořádně důležitá zejména pro účely ochrany cementových staveb před kyselými dešti. Jev kyselých 
dešťů způsobovaný srážkami oxidu uhličitého a  jiných složek znečištěného ovzduší společně s dešťovou vodou se již stal běžnou 
záležitostí i ve Středomoří a čím dál tím vážněji narušuje životnost stavebních konstrukcí v Itálii. 
PRO-TILER chrání před průsaky vody terasy a balkóny, všechny nasákavé povrchy zdí, chodníků a venkovních stěn, ať se již jedná 
o beton, omítku nebo dlažbu. PRO-TILER se hodí i na ošetření stěn a podlah koupelen opatřených obklady a dlažbou. 
Snadné použití přípravku PRO-TILER může po velice dlouhou dobu zajistit dokonalou ochranu všech částí budovy, které jsou běžně 
vystaveny                  

Sada se skládá z:
PRO-TILER FONDO – přípravek na bázi rozpouštědel, oligomerů a polymerů schopný chemicky reagovat s povrchem minerální povahy 
a učinit jej vodoodpudivý, aniž by ovlivnil jeho barevnou  a původní prodyšnost. PRO-TILER FONDO vyvolá dlouhodobý vodo-
odpudivý a ochranný účinek proti atmosférickým vlivům a UV záření. Používá se jako základová vrstva před nanesením krycí vrstvy 
PRO-TILER FINITURA. 
PRO-TILER FINITURA – jednosložkový bezbarvý a tekutý fluoridový polymer na bázi rozpouštědel připravený k okamžitému použití. 
Tento přípravek se používá na nasákavé povrchy stavebních konstrukcí, které byly předtím ošetřeny přípravkem PRO-TILER FONDO. 
Velice rychle proniká a po zaschnutí na povrchu stavební konstrukce vytvoří neviditelný ochranný film, který sice brání průsakům vody, 
ale umožňuje prostup par. Přípravek PRO-TILER FINITURA má velmi vysokou odolnost proti UV záření, která společně se schopností 
zamezit ulpívání nečistot na ošetřovaném povrchu a chemicky se svázat s přípravkem PRO-TILER FONDO, z něj činí mimořádně účinný 
neviditelný ochranný přípravek s dlouhou životností. 

BALENÍ
Sada 2 litry složená z:
PRO-TILER FONDO 1 litr
PRO-TILER FINITURA 1 litr

s á ost
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TEkUTÉ HyDrOIZOLAČNÍ PŘÍPrAVky PrO OBČANSkOU VÝSTAVBU

Doplňující informace
ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Nejmodernější hydroizolační systém pro rovné konstrukce na světě, určený 
pro zatížené pochozí a pojezdné povrchy. Jeho přednosti jsou následující:

•  má vysoký stupeň prodyšnosti pro vodní 
páru a  umožňuje realizovat terasy, které 
zaručí ty nejlepší životní podmínky pro níže 
položené prostory

•  může být aplikován za  jakéhokoliv počasí 
(na mokrý nebo suchý podklad, za teploty 
od  0 do  50 °C) a  dovoluje tedy provádět 
práce, i když ostatní systémy již selhávají

•  BETONGUAINA je jedinou hydroizolační te-
kutou stěrkou s vysokou prodyšností, kte-
rá získala Certifikát jakosti Evropské unie 
s označením CE. 
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TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO OBČANSKOU VÝSTAVBU

Doplňující informace
ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

TEKUTÁ 

DLAŽBA

Zejména proto, že hydroizolační stěrka BETONGUAINA s krycí vrstvou 
BRIGHT STONE se ve všem chová jako pohledová hydroizolační stěrka a ne-
působí žádné problémy způsobené tím, když v případě průsaků nelze nalézt 
přesné         
Hydroizolační stěrka realizovaná přípravky BETONGUAINA a BRIGHT STONE 
je nejbezpečnější stěrkou na světě, protože tento systém jednocyklové povr-
chové úpravy umožňuje snadnou kontrolu terasy
a její případnou opravu. 

•  tandem přípravků BRIGHT STONE a  BE-
TONGUAINA je výsledkem pečlivého výzku-
mu, patentovaným po celém světě

•  BRIGHT STONE je čirý, pružný, protiskluz-
ný a samočisticí přípravek, který zaručuje 
stejnou odolnost proti otěru jako slinutá 
dlažba. 

í  z á í ody
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