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PRYSKYŘICOVÉ PODLAHY 
PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY
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PRYSKYŘICOVÉ 
PODLAHY

PROTIPRACHOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPRAVKY NA BÁZI VODY – TRANSPARENTNÍ

NORDPOWDER CERA
LESKLÝ, MATOVÝ, NEPRŮSVITNÝ.

Přípravek určený k protiprachové ochraně a ochraně betonových a pryskyřicových 
podlah před znečištěním.
Tekutý mlékovitý jednosložkový přípravek na bázi vody, složený z komplexní směsi různých 
typů metalizovaných vosků, polymerů, modifikátorů a aditiv, který při aplikaci na křemenco-
vé průmyslové podlahy proniká do struktury a zpevňuje křehké částice na povrchu. Navíc vy-
tváří jemný povrchový film, odpuzující nečistoty a usnadňující jak estetickou údržbu, tak čiš-
tění betonu. Díky těmto vlastnostem představuje ideální povrchovou úpravu pro jakýkoli typ 
pryskyřicové podlahy. Není vhodný do míst s častým výskytem zbytkové vody na povrchu.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek se nalije do  dostatečně velké pracovní nádoby a  nanáší se ve  dvou vrstvách 
pomocí speciální stěrky na nanášení vosku.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,05 - 0,075 l/m2.

BALENÍ
1 l láhve v krabici po 20 kusech
5 l kanystr v krabici po 4 kusech
25 l kanystr.

NORPHEN SW SOLID
Dvousložkový přípravek k ochraně proti prachu a olejům ve vodnaté emulzi.
NORPHEN SW SOLID je dvousložkový přípravek, který se připravuje bezprostředně před jeho 
aplikací smícháním dvou složek s použitím mechanického mixéru a přidáním vody v množ-
ství, které závisí na konkrétním typu prováděného ošetření. Přípravek se vyznačuje dobrou 
penetrační schopností a po vyzrání vytváří povrchový film, chránící před prachem a oleji.

OBLAST POUŽITÍ
Ochrana proti prachu se zneviditelňujícím účinkem nebo proti olejům s filmotvorným polo-
lesklým efektem.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nalijte složku B přípravku NORPHEN SW SOLID do složky A, důkladně míchejte pomocí me-
chanického mixéru, dokud se nevytvoří dokonale promíchaná směs. Přidejte 1-8 částí vody 
podle typu prováděného ošetření (řiďte se pokyny uvedenými v technickém listě).

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
jako protiprachový přípravek 0,025-0,05 l/m2 ve dvou vrstvách; jako ochrana proti olejům 
0,1-0,15 l/m2 ve třech vrstvách.

ZACHOVÁNÍ CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ A PITNOSTI VODY
Je-li výrobek aplikován a používán v souladu s instrukcemi uvedenými v technickém listě, 
nemění chemické vlastnosti vody, s níž přichází do kontaktu (DPR /Dekret  
publiky/ č. 236/88).

Doporučení Nord Resine

NORDPOWDER CERA, nabízený i v neprůhledném, matném a lesklém provedení, je ideální ochranný přípravek 
k povrchovému ošetření všech dekoračních pryskyřicových podlah jak v komerčních, tak obytných prostorech.

Doporučení Nord Resine

NORPHEN SW SOLID má vysokou impregnační schopnost a dobrou chemickou odolnost, neobsahuje rozpouštědla, 
a je tedy šetrný k okolnímu prostředí a k obsluhujícímu personálu; vytváří paropropustný film, nemění chemické 
vlastnosti vody, s níž přichází do kontaktu.

PROTIPRACHOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPRAVKY NA BÁZI VODY – TRANSPARENTNÍ

BALENÍ
Sada 3 kg.
Sada 7,5 kg.

rez enta ta s  re-
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PrySkyŘICOVÉ PODLAHy

PrOTIPrACHOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPrAVky NA BÁZI VODy – S BArEVNÝM FILMEM

Filmotvorný epoxidový potěr na bázi vody k ošetření podlah.
Dvousložková pryskyřice, připravovaná bezprostředně před pokládkou, se vyznačuje velmi 
vysokou kotvící schopností na betonových křemencových podlahách, obecně nevyžadující 
čištění s použitím kyselých prostředků ani broušení/leštění, až na nepočetné výjimky podlah 
s obtížně omývatelným povrchem. Po vyzrání vytváří film nepropouštějící vodu ani oleje, ale 
propouštějící vodní páry: toto umožňuje jeho použití i na podklady s vlhkostí nad 3 % (měření 
metodou karbidu vápníku).

OBLAST POUŽITÍ:
Používá se téměř výlučně k  nanášení ochranné dekorační vrstvy proti prachu a  olejům 
na průmyslové podlahy ošetřované na sucho (sklady, výrobny příze, montáže).

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nalijte složku B do složky A, důkladně míchejte pomocí mechanického mixéru, dokud se 
nevytvoří dokonale promíchaná směs. Přidejte 10 - 15 % vody a naneste válečkem nebo 
postřikem.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,25 - 0,30 kg/m2 ve dvou vrstvách.
KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
Pro tento přípravek byl laboratoří EMPA v Curychu (Federální zkušebna materiálů a výzkum-
ná laboratoř) vydán zkušební certifikát , osvědčující vhodnost produktu pro obkládání stěn 
tunelů v oblasti stavby silnic.

NORDPUR SW
Polyuretanový přípravek na bázi vody k ošetřování podlah.
NORDPUR SW je dvousložková pryskyřice, připravovaná v okamžiku nanášení a vyznačující 
se kotvící schopností na betonových křemencových podlahách, obecně nevyžadující čištění 
s použitím kyselých prostředků nebo broušení/leštění. Po  vyzrání vytváří film dostatečně 
nepropouštějící vodu ani oleje a propouštějící vodní páry. To umožňuje jeho použití i na pod-
klady s vlhkostí nad 3 % (měření metodou karbidu vápníku). Přípravek vytváří film mimořád-
ně příjemného vzhledu, pololesklý a vhodný k použití pro všechna prostředí bez mokrého 
provozu, a bez dopravních prostředků zaparkovaných na vlhkém povrchu.

OBLAST POUŽITÍ:
Používá se k  nanášení ochranné dekorační vrstvy proti prachu a  olejům na  průmyslové 
podlahy ošetřované na sucho (sklady, výrobny příze, montáže).

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nalijte složku B přípravku NORDPUR SW do složky A, důkladně míchejte pomocí mecha-
nického mixéru, dokud se nevytvoří dokonale promíchaná směs. Přidejte 10 - 20 % vody 
a naneste válečkem nebo postřikem.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,25 - 0,30 kg/m2 ve dvou vrstvách při nanášení válečkem; - 0,25 kg/m2 při nanášení 
postřikem.

Doporučení Nord Resine

Norphen SW Smalto je dodáván také v bezbarvém provedení s možností dodatečného barvení pomocí příslušných 
PAST v barvách, jež jsou součástí kolorimetrického  systému, realizovaného firmou NORD RESINE.

Doporučení Nord Resine

NORDPUR SW je dodáván také v bezbarvém provedení s možností dodatečného barvení pomocí příslušných PAST 
v barvách, jež jsou součástí kolorimetrického  systému, realizovaného firmou NORD RESINE.

PrOTIPrACHOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPrAVky NA BÁZI VODy – S BArEVNÝM FILMEM

NORPHEN SW SMALTO
BALENÍ
8 kg (A+B) v barevném provedení
6,92 kg (A+B) v  bezbarvém provedení s  možností 
následného barvení

BALENÍ
6,2 kg a 18,6 kg (A+B) v barevném provedení
5,3 kg a 15,9 kg (A+B) v bezbarvém provedení 
s možností následného barvení.
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PrOTIPrACHOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPrAVky NA BÁZI 
rOZPOUŠTěDEL – S TrANSPArENTNÍM FILMEM

X-POWDER NF
Zpevňující protiprachový, adhezní a nežloutnoucí podkladový potěr na beton.

POPIS A OBLAST POUŽITÍ
Roztok nežloutnoucích vytvrzovacích pojiv (reakcí s vlhkostí vytváří mřížkovitou strukturu) 
v rozpouštědle, s vysokou penetrační schopností do různých typů podkladů.
X-POWDER NF je určen k použití jako ochrana proti tvorbě prachu, skvrn a  jako přípra-
vek ke zpevnění betonových průmyslových podlah tvrzených křemičitany tam, kde je třeba 
aplikovat transparentní protiolejový a protiprachový nátěr v chladnějších podmínkách (i při 
teplotách pod 0°C) a v prostředí se zvýšenou vlhkostí (i 5 % při měření metodou karbidu 
vápníku).

APLIKACE
X-POWDER NF je vhodný zejména k ošetřování povrchů s nízkou porézností. Rychlé povr-
chové tvrdnutí a vysoká zpevňující schopnost spolu se skutečností, že nežloutne, z něj činí 
špičkový přípravek k ošetřování betonových podlah.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Na nové betonové podlahy : umyjte povrch pouze vodou, a po 1-2 dnech schnutí naneste 
jednu až dvě vrstvy metodou „čerstvé do čerstvého“, nebo následující den podle požado-
vaného výsledku.
Na staré betonové podlahy : přípravkem STRIPPER, zředěným vodou v poměru 1:5 pečlivě 
vyčistěte povrch, mechanicky vykartáčujte, opláchněte a  po  2-4 dnech schnutí naneste 
stejným způsobem, jako v předchozím bodě.
Doplňující informace naleznete v technickém listě produktu.

SPOTŘEBA
Na horizontální betonový podklad:
150 - 200 g/m2;
Na vertikální podklad:
120 - 150 g/m2;

DOBA POUŽITÍ
24 - 36 hodin po nanesení

BALENÍ
1 l kovová plechovka v krabici po 20 kusech.
5 l kovová plechovka v krabici po 4 kusech.
20 l kovová plechovka.

PrOTIPrACHOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPrAVky NA BÁZI 
rOZPOUŠTěDEL – S TrANSPArENTNÍM FILMEM

CONSOLID PU
Nežloutnoucí zpevňující impregnační přípravek na betonové a kamenné povrchy.

POPIS A OBLAST POUŽITÍ
Roztok nežloutnoucích polyuretanových pryskyřic v rozpouštědle, tvrdnoucí vzdušnou vlh-
kostí. CONSOLID PU je určen k  ochraně proti prachu, skvrnám a  zpevnění kamenných 
materiálů obecně, používá se však i na beton jako bezbarvý lesklý přípravek chránící před 
oleji, prachem a skvrnami. 

APLIKACE
CONSOLID PU je zvlášť vhodný k ošetřování měkkých/jemných povrchů silně náchylných 
k usazování prachu. Rychlé tvrdnutí povrchu a zvýšená zpevňující schopnost společně s ab-
sencí žloutnutí jej činí ideální volbou pro ošetřování vnitřních i venkovních podlah z betonu 
a přírodního kamene.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Na podlahy a konstrukce z kamene: důkladně vyčistěte vhodnými čistícími přípravky, jako 
např. NORDECAL P, zředěný v případě vápenatých nebo cementových usazenin, STRIPPER 
nebo NORSOL na zbytky vosků a organické skvrny, opláchněte, pokud to čistící přípravek 
vyžaduje, a po důkladném vysušení naneste přípravek CONSOLID PU v jednom nebo dvou 
vrstvách metodou „čerstvé do čerstvého“.
Na  nové betonové podlahy: umyjte povrch pouhou vodou, a  po  jednom až dvou dnech 
schnutí naneste jednu nebo dvě vrstvy nátěru metodou „čerstvé do čerstvého“ nebo násle-
dující den podle toho, jakého výsledku si přejete dosáhnout.
Na staré betonové podlahy: přípravkem STRIPPER, zředěným vodou v poměru 1 : 5 dů-
kladně povrch vyčistěte, mechanicky vykartáčujte a opláchněte; po dvou až čtyřech dnech 
schnutí naneste stejným způsobem, jak je popsáno v předešlém bodě.
Doplňující informace naleznete v technickém listě výrobku.

SPOTŘEBA
Na horizontální podklady z přírodního kamene: 
velmi variabilní od 120 g/m2 na porfyr, do 1000 g/
m2 na velmi savý kámen; 
Na horizontální betonový podklad: 
120 - 150 g/m2.
Na vertikální podklad: 
120 - 150 g/m2.

BALENÍ
Kovová plechovka s obsahem 1 l v kartonech po 20 
kusech.
Kovová plechovka s obsahem 5 l v kartonech po 4 
kusech.
Kovová plechovka s obsahem 20 l.
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PrOTIPrACHOVÉ A PrOTIOLEJOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPrAVky NA BÁZI 
rOZPOUŠTěDEL – S BArEVNÝM FILMEM

NORDPUR INTERNI
Polyuretanový nátěr na bázi rozpouštědel pro interiérové podlahy.
NORDPUR INTERNI je dvousložková pryskyřice, která se připravuje bezprostředně před na-
nesením, a  která po nanesení a  vyzrání vytváří film, nepropouštějící vodu ani oleje, a  je 
aplikovatelná na  podklady ošetřené kyselým mytím nebo leštěním. Přípravek lze použít 
na vytvrdlý křemencový beton na podklad, jehož vlhkost nepřevyšuje 4 % (měření metodou 
karbidu vápníku).
Přípravek vytváří film s  mimořádnou odolností vůči abrazi i  u  tenkých vrstev, avšak má 
tendenci ke žloutnutí i v interiérech: proto se doporučuje jeho použití na barvy přiměřené 
jeho vlastnostem.

OBLAST POUŽITÍ – Používá se jako protiprachový, protiolejový ochranný nátěr průmyslo-
vých podlah všech typů, kromě těch typů, u nichž je vyžadován výrazný protiskluzový efekt 
na mokrém povrchu.

NORDPUR INTERNI ADS
Polyuretanový nátěr na bázi rozpouštědel pro interiérové podlahy, s protiskluzovou 
úpravou.
NORDPUR INTERNI ADS je třísložková verze přípravku NORDPUR INTERNI, vyznačující se 
protiskluzovou úpravou.
Přidáním třetí složky ke směsi prvních dvou složek se vytvoří protiskluzový film, zajišťující 
bezpečnou činnost na lehce mokrých či vlhkých podlahách nebo na podlahách pokrytých 
moučným prachem.

Doporučení Nord Resine

Kromě použití k ochraně cementových podlahových ploch v průmyslových halách, garážích atd. lze přípravek 
NORDPUR INTERNI s úspěchem použít – jak ve standardním provedení, tak ve verzi ADS, jako protiparní ochranu 
cementových podkladů.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nalijte složku B přípravku NORDPUR INTERNI 
do složky A, důkladně míchejte pomocí mechanic-
kého mixéru, dokud se nevytvoří dokonale promí-
chaná směs, a naneste válečkem nebo postřikem.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,25 kg/m2 ve dvou vrstvách při nanášení váleč-
kem nebo postřikem.

NORDPUR INTERNI
Balení po 8 kg (A+B)

NORDPUR INTERNI ADS
Balení po 8,09 kg (A+B+C).

PrOTIPrACHOVÉ A PrOTIOLEJOVÉ OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPrAVky NA BÁZI 
rOZPOUŠTěDEL – S BArEVNÝM FILMEM

NORDPUR INTERNI
Polyuretanový nátěr na bázi rozpouštědel pro venkovní podlahy.
NORDPUR ESTERNI je dvousložková pryskyřice, která se připravuje bezprostředně před 
nanesením, a která po nanesení a vyzrání vytváří film, nepropouštějící vodu ani oleje, se 
zvýšenou odolností vůči UV záření, a je aplikovatelná na podklady ošetřené kyselým mytím 
nebo leštěním a předem ošetřené přípravkem NORPHEN FONDO IGRO.
Lze jej použít na  vytvrdlý křemencový beton na  podklad, jehož vlhkost nepřevyšuje 4 % 
(měření metodou karbidu vápníku).
Vyznačuje se trvale příjemným estetickým vzhledem a velmi snadno přilne k epoxidovým 
pryskyřicím.

OBLAST POUŽITÍ – Používá se jako protiprachový, protiolejový ochranný nátěr, avšak hlavní 
oblast použití spočívá v použití jako krycí dekorační nátěr na vrstvy z epoxidové pryskyřice, 
zejména je-li třeba dosáhnout barevného nežloutnoucího nátěru.

NORDPUR ESTERNI
Polyuretanový nátěr na bázi rozpouštědel pro venkovní podlahy s protiskluzovou 
úpravou.
NORDPUR ESTERNI ADS je třísložková verze přípravku NORDPUR ESTERNI, vyznačující se 
protiskluzovou úpravou.
Přidáním třetí složky ke směsi prvních dvou složek se vytvoří protiskluzový film, zajišťující 

bezpečnou činnost na  lehce mokrých či vlhkých 
podlahách nebo na  podlahách pokrytých mouč-
ným prachem.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nalijte složku B přípravku NORDPUR ESTERNI 
do složky A, důkladně míchejte pomocí mechanic-
kého mixéru, dokud se nevytvoří dokonale promí-
chaná směs, a naneste válečkem nebo postřikem.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,25 kg/m2 ve dvou vrstvách při nanášení váleč-
kem nebo postřikem; 0,12 kg/m2 jako krycí nátěr 
na další vrstvy.

NORDPUR ESTERNI
Balení po 9 kg (A+B)

NORDPUR ESTERNI ADS
Balení po 9,15 kg (A+B+C).

Doporučení Nord Resine

Přípravek, původně používaný na pružné a pevné materiály s vysokou odolností vůči abrazi. Standardní barevná 
provedení – bílá, červená a šedá (další na objednávku) postupem času nepodléhají změnám barevných odstínů. 
NORDPUR ESTERNI se používá jako ochranný prostředek pro venkovní povrchy, zejména betonové, avšak lze jej 
s úspěchem použít i na kovové podlahy nebo podlahy z keramických dlaždic.
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PRYSKYŘICOVÉ 
PODLAHY

OŠETŘENÍ VYSOKOVRSTVÝM PŘÍPRAVKEM BEZ ROZPOUŠTĚDĚL

Epoxidový nátěr bez rozpouštědel na podlahy
NORPHEN 200 je dvousložková pryskyřice, připravovaná v okamžiku provádění nátěru, která 
po  vyzrání vytvoří film nepropustný vodě, olejům a páře. Pro svoje vlastnosti se používá 
na zpevněné křemičité průmyslové betony po předchozím kyselém oplachu prostředkem 
NORDCAL FORTE nebo po mechanickém  Není povoleno použití podkladů s obsa-
hem vlhkosti vyšším než 3 % (měření karbidovou metodou). Vytváří silnější a pružnější 
film než NORPHEM SW SMALTO). NORPHEN 200 HCR má vyšší chemickou a mechanic-
kou odolnost i odolnost proti zažloutnutí, a proto jsou povrchy, vytvořené tímto prostředkem, 
ve všech ohledech lepší.

OBLAST POUŽITÍ: téměř výhradně se používá k vytváření estetických povrchů 
odolných proti prachu a olejům na průmyslových podlahách, určených k suchým 
úpravám a (při odpovídající tloušťce) i mokrým úpravám, nebo jako konečná vrstva 

  

ZPŮSOB POUŽITÍ
Vlijte složku B do složky A, dobře promíchejte mechanickou míchačkou, dokud se doko-
nale nepromísí, poté nanášejte válečkem nebo nástřikem. Tekutost první vrstvy regulujte 
prostředkem NORPHEN SOLVENTE nebo před první vrstvou proveďte úpravu prostředkem 
NORPHEN FONDO.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,30-0,35 kg/m2 ve dvou vrstvách jako samostatný nátěr.
Výrobek má TŘÍDU 1 (JEDNA) ODOLNOSTI PROTI OHNI podle ministerské vyhlášky z 26. 06. 
1984, pozměněné ministerskou       

Dvousložkový nátěr odolný proti ohni a palivům
Přípravek vytvořený ze dvou oddělených složek, které se smísí v okamžiku provádění ná-
těru, a který po ztvrdnutí, k němuž při pokojové teplotě dojde za 24 hodin vytváří červený 
pololesklý film, odolný proti otěru a palivům, který je samozhášecí (třída 1) podle certifiká-
tu o zkoušce č. TV2009B41C100003 Ministerstva vnitra Itálie podle ministerské vyhlášky 
z 26. 6. 1984, pozměněné ministerskou       

Oblast použití: téměř výhradně se používá k vytváření estetických povrchů odolných proti 
prachu a olejům v kotelnách a na povrchy nádrží k uskladňování paliv, ale může být použit 
ve všech případech, kdy potřebujeme ošetřit betonový povrch pryskyřicí.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vlijte složku B do složky A, dobře promíchejte mechanickým mixérem, dokud se dokonale 
nepromísí, poté nanášejte plochým štětcem nebo válečkem v  jedné nebo dvou vrstvách, 
podle stupně nasákavosti povrchu.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,3 kg/m2 ve dvou vrstvách.

BALENÍ
3,22 kg A+B

Doporučení Nord Resine

NORDPHEN 200 HCR může být použit jako samostatný povrch v tloušťce od 200 do 1000 mikronů, a jako konečná 
úprava vícevrstvých epoxidových systémů.

Doporučení Nord Resine

NORDPHEN 200 HCR SAMOZHÁŠECÍ odpovídá všem obecným normám o kontrole náhodného rozlití či rozsypání 
paliv v kotelnách.
Jednoduché použití umožňuje používání i v průběhu běžné pravidelné údržby.

OŠETŘENÍ VYSOKOVRSTVÝM PŘÍPRAVKEM – BEZ ROZPOUŠTĚDĚL - SAMOZHÁŠECÍ

NORPHEN 200 – NORPHEN 200 HCR
STYK S POTRAVINAMI (NORPHEN 200 HCR)
Je-li výrobek používán v souladu s údaji, uvedenými 
v technickém listu, je vhodný pro styk s potravina-
mi, pro které je stanoveno použití simulačních te-
kutin, uvedených v přiloženém certifikátu o zkoušce 

       

BALENÍ
12 kg A+B

NORPHEN 200 HCR SAMOZHÁŠECÍ

o š

r  vr  r š  kř č tý  sk

m n stersk  v áška ta s  v á y  z 21   7 )

vy áš u ta sk  v á y  z  09  2 1

v áš o  ta  á      1
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PRYSKYŘICOVÉ PODLAHY

NÁTĚRY, VYTVÁŘEJÍCÍ FILM – ZÁKLADNÍ VRSTVA

NORPHEN 200 FONDO
Bílý vysoce krycí epoxidový nátěr pro základní vrstvy
Dvousložkový přípravek, který je připravován v  okamžiku provádění nátěru smícháním 
obou složek. Vzniká velmi bílá tekutá pasta s vysokou krycí schopností, která vytváří odolný 
a nepropustný film, vytvořený pro sjednocení barvy a nasákavosti před konečnou úpravou 
barvami s nízkou krycí schopností (viz Technická příloha D).

OBLAST POUŽITÍ
Jako základní vrstva pro následné nátěry barevným epoxidovým nebo polyuretanovým pro-
středkem s ředidlem, majícím nízkou krycí schopnost.

APLIKACE
Vlijte složku B do složky A, dobře promíchejte vrtačkou s vhodnou míchačkou. 
Použijte    

Doplňující informace najdete v technickém listu výrobku.

SPOTŘEBA
Cca 250 gr/m2.

BALENÍ
Balení po 6 kg (A+B)
Balení po 24 kg (A+B)

NÁTĚRY, VYTVÁŘEJÍCÍ FILM – ZÁKLADNÍ VRSTVA

NORPHEN SW FONDO
Bílý vysoce krycí epoxidový nátěr ředitelný vodou pro základní vrstvy
Dvousložkový přípravek, připravovaný v okamžiku provádění nátěru smícháním obou složek. 
Vytváří velmi bílou tekutou pastu s vysokou krycí schopností, která vytváří odolný a nepro-
pustný film, vytvořený pro sjednocení barvy a nasákavosti před konečnou úpravou barvami 
s nízkou krycí schopností (viz Technická příloha E), jako NORTHEN SW SMALTO a NORDPUR 
SW.

OBLAST POUŽITÍ
Jako základní vrstva pro následné nátěry barevným epoxidovým nebo polyuretanovým pro-
středkem s ředidlem, majícím nízkou krycí schopnost.

APLIKACE
Vlijte složku B do složky A, dobře promíchejte vrtačkou s vhodnou míchačkou. 
Použijte    

Doplňující informace najdete v technickém listu výrobku.

SPOTŘEBA
Cca 220 gr/m2.

BALENÍ
Balení po 4,9 kg (A+B)
Balení po 9,8 kg (A+B)

o  

o  
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NÁTĚR NA DLAŽDICE GLAZOVANÉ KAMENINY A A CIHEL KLINKER

TILEPUR BASE
Prostředek podporující adhezi

POPIS A OBLAST POUŽITÍ
Tekutý přípravek na bázi rozpouštědla (alkoholový roztok), v němž jsou obsažena reaktivní 
činidla podporující adhezi, která reagují jak se substrátem, tak s přípravkem, který bude 
následně aplikován, a usnadňují jeho přilnutí k povrchu.

APLIKACE
             

     Z tohoto důvodu musí být použit v určitém množství (cca od 100 
do 200 ml) na předem připravený a dokonale suchý povrch a roztírán bavlněným hadrem 
tak, až bude celý povrch mokrý. Eventuelní silnější místa nátěru ihned setřete. Po cca 20 
minutách od nátěru při teplotě +23°C a 50 UR mohou být na povrch dále nanášeny další 
vrstvy (většinou CONSOLID PRIMER).

ZPŮSOB POUŽITÍ
Podle velikosti upravovaného povrchu odhadněte množství výrobku, který vylejete z lahve. 
Přípravek vlijte do  pracovní nádoby a  lahev ihned uzavřete, aby nebyl přípravek dlouho 
vystavován styku se vzduchem. Přistupte k aplikaci.
Před nátěrem pryskyřicemi vyčkejte:
•  20 minut při +23°C
•  1 hodinu při +10°C

BALENÍ
PE láhev s uvedenou stupnicí o obsahu 1 l.

NÁTĚR NA DLAŽDICE Z GLAZOVANÉ KAMENINY A     

CONSOLID PRIMER
Zpevňující impregnace a základní nátěr, podporující adhezi, na nenasákavé 
dlaždice a beton

POPIS A OBLAST POUŽITÍ
CONSOLID PRIMER je roztok vodou tvrdnoucích (tzn. retikulujících reakcí s  vodou) pojiv 
v rozpouštědle s vysokou penetrační schopností na různých typech podkladu. CONSOLID 
PRIMER má díky svému složení následující vlastnosti:
•  vynikající penetraci do podkladu;
•  vysokou soudržnost a pojivost; 
•  rychlé povrchové i hloubkové tvrdnutí i při nízkých teplotách;
•  vynikající přilnavost k povrchům z betonu a všeobecně k pórovitým kamenům;
•  vynikající přilnavost v kombinaci s primerem TILEPUR BASE na málo přilnavé dlážděné 

povrchy.
Z těchto důvodů je výrobek specificky doporučován jako základní kotvící vrstva pro následné 
úpravy pryskyřicí a  to i  ve vyšších vrstvách, na staré dlážděné povrchy jakéhokoliv typu, 
především z nenasákavé glazované kameniny.

APLIKACE
Na povrchy z nového i starého betonu, na staré i nové porézní kameny, na málo nasákavé 
dlaždice.
Na starý beton: po dokonalém odborném omytí a očištění přípravkem STRIPPER, ředěným 
v 5 dílech vody, opláchněte a počkejte 1 až 2 dny. Poté naneste válečkem nebo nástřikem.
Na nový beton: umyjte vodou, odstraňte eventuelní stopy po kolech přípravkem STRIPPER, 
ředěným v 5 dílech vody, opláchněte a počkejte 1 až 2 dny. Poté naneste válečkem nebo 
nástřikem.
Na dlaždice: obruste diamantem, naneste jednu vrstvu přípravku TILEPUR BASE 40 gr/m2, 
po asi dvaceti minutách naneste válečkem nebo nástřikem CONSOLID PRIMER.

 
             

do pracovnínádoby a přistupte k aplikaci.
Před nátěrem pryskyřicemi vyčkejte:
•  40 minut při +23°C
•  2 hodiny při +10°C

BALENÍ
Plechovka o obsahu 1 l v krabici po 20 ks.
Kovové plechovky o  obsahu 5 l v  krabicích 
po 5 ks.
Kbelíkypo 20 l.

LE    pr stř k p ru  a z  a   úč š , č  te č   vrstva výro ku  
a s á  a  

Z  O Ž
ř r k  ř p av    ř  o  
rotře e te ná o u or g ná n o a ení  v te
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ZACELENÍ PrASkLIN A ODDěLOVACÍCH SPÁr

PLAST EPO
Epoxidový tixotropní tmel
PLAST EPO je tixotropní pastózní epoxidový tmel/lepidlo bez rozpouštědel.
Může být hlazen po pouhých 24 hod od provedení nátěru a je vhodný k silně držícímu lepení 
na různé stavební povrchy. PLAST EPO má následující vlastnosti:
•  vysoce tixotropní, což umožňuje jeho vertikální použití až do tloušťky 1 cm bez stékání;
•  vynikající přilnavost ke kovovým povrchům;
•  vysoká houževnatost lepidla;
•  nesmršťuje se;
•  lze ho brousit a leštit brusným papírem či drátěnkou;
•  ergonometrické balení s jednoduchým katalytickým poměrem a barevnost, indikující do-

konalé promísení, usnadňují praktické používání.

OBLAST POUŽITÍ
•  tmelení prasklin v betonových podlahách a spár v dlážděném povrchu;
•  lepení různých prvků, jako je zdivo, dřevo, kovy a přírodní kameny;
•  oprava lomů a prasklin na nábytku a jakýchkoliv jiných povrchů.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava povrchu:
Odstraňte uvolněné a sypké části. Očistěte od tuků a laků.

Příprava směsi:
V hlavním balení se nacházejí obě složky. Promíchejte stejné množství (podle váhy nebo 
objemu) obou složek a ručně nebo mechanicky míchejte, až vznikne pasta o jednotné šedé 
barvě.

VySOkOVrSTVÉ NÁTěry – PŘILNAVÉ PODkLADy

NORPHEN FONDO SL
Dvousložkové kotvící podklady bez rozpouštědel
NORPHEN FONDO SL je dvousložkový výrobek, který se smíchá v okamžiku použití, bez 
rozpouštědel, určený pro ošetření povrchů před pokládkou podlah na bázi tekutých epoxi-
dových pryskyřic bez rozpouštědel. Umožňuje uhlazení povrchu a odstranění jakékoliv stopy 
pórovitosti a vytvoření ideálního licího pole k nanášení následných vrstev. 

Oblasti použití: Pro uhlazení a  přípravu betonových povrchů (vhodně zdrsněných) před 
pokládkou jakýchkoliv epoxidových nátěrů.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Vlijte složku B přípravku NORPHEN FONDO SL do složky A, dobře promíchejte mechanickým 
mixérem. Přidejte 30 až 50 % váhy křemičitého písku frakce 0,1-0,3 a naneste ocelovou 
stěrkou. V případě dalších nátěrů s posypem se použije písek frakce 0,1-0,5.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,45 kg/m2 povrchu s lehkým posypem.

BALENÍ
Od 3 do 12 kg A+B.

Aplikace výrobku:
Jako tmel: očistěte povrch, který budete tmelit, 
a naneste hladkou stěrkou, pokud možno bez vy-
výšených míst. Vyčkejte 24 hodin, potom obruste 
brusným papírem.
Jako lepidlo: očistěte povrchy, které budete lepit, 
buď kartáčem nebo brusným papírem. Naneste 
PLAST EPO na oba povrchy, ponechejte ve stejné 
poloze alespoň 2 hodiny.
Doplňující informace najdete na  technickém listu 
výrobku.

APLIKACE
Stěrkou

SPOTŘEBA
Z 1 kg přípravku PLAST EPO se vytvoří objem 0,67 l 
(1,5 kg/m2 výrobku při tloušťce 1 mm)

BALENÍ
Sada 2 kg (A+B)

Doporučení Nord Resine

Přípravek NORPHEN FONDO SL je vytvořen pro zatvrdnutí po cca 6 hod od nanesení, aby bylo možno provést dva 
nátěry denně a urychlit tak pokládku pryskyřicových podlah.
V prvních 48 hodinách od aplikace způsobuje přilnavost povrchu, k němuž se tak dobře ukotví další vrstvy 
epoxidových pryskyřic nebo jiných kompatibilních hmot.
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VYSOKOVRSTVÉ NÁTĚRY – PŘILNAVÉ PODKLADY

FONDO IGRO SL
Adhezní základní nátěr pro živičné membrány, asfalty, beton a živici

POPIS A OBLAST POUŽITÍ
Vodou tvrdnoucí polymer bez rozpouštědel, s nízkou viskozitou , specificky vytvořený jako 
základni nátěr pro adhezi na podklady, obsahující živici.
V kombinaci s řídkým posypem křemičitým pískem na čerstvý povrch získáme velmi odolný 
a k základu lnoucí podklad, který umožňuje přilnutí pryskyřičných systémů o větší tloušťce.

APLIKACE
Před nanášením  povrch. Naneste na suchý povrch válečkem nebo plochým 
štětcem, do 15 minut posypte křemičitým pískem. Vyčkejte 3 hodiny před položením dalších 
vrstev.

Doplňující informace najdete na technickém listu výrobku.

SPOTŘEBA
Průměrná spotřeba 150 gr/m2.

BALENÍ
Kovová plechovka o objemu 1 l v kartonech po 20 ks.
Kovová plechovka o objemu 5 l v kartonech po 4 ks.

VYSOKOVRSTVÉ NÁTĚRY – PŘILNAVÉ PODKLADY

NORPHEN SW SOLID
Dvousložkový epoxidový základní nátěr na vodní bázi
Tekutý dvousložkový výrobek, který se smíchá v okamžiku použití a může být ředěn vodou 
v jakémkoliv poměru (1–10x), podle typu použití.
Díky svému složení je po nanesení na povrch, ať se jedná o podlahu nebo zeď, odolný proti 
tlaku vody nebo kapilárnímu           

OBLAST POUŽITÍ
Může být používán jako základni nátěr pro adhezi a následné nátěry o vyšší tloušťce na pod-
lahy z epoxidových pryskyřic nebo jiného původu.
Může být ředěn vodou 3–4x jako základní nátěr pro následné stěrkované systémy NOR-
PHEN W 3 barevné nebo jiné.
Může být ředěn vodou 4–5x jako impregnace k dokončení betonových a epoxicementových 
podlah.

APLIKACE
Vlijte složku B do složky A a promíchejte vrta kou s vhodnou míchačkou. Pokud je to vyža-
dováno, po rozmíchání přidejte za stálého míchání vodu. Nanášejte    

Doplňující informace najdete na technickém listu výrobku.

SPOTŘEBA
Jako čistý základni nátěr: od 0,2 a 0,5 kg/m2.
Jako ředěný základni nátěr: 
ředěný vodou 3–4x 0,05-0,06 kg/m2.
Jako konečná impregnace: 
ředěný vodou 4–5x 0,03-0,05 kg/m2.

BALENÍ
Souprava 3 kg (A+B)
Souprava 7 kg (A+B)

v d  č št te
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VYSOKOVRSTVÉ NÁTĚRY – PŘILNAVÉ PODKLADY

Ochranný dvousložkový podklad na kovy
Dvousložkový epoxidový přípravek, který po aplikaci na neoxidovaný kovový výrobek vytvo-
ří ochranný antioxidační film, napomáhající přilnutí následných estetických a ochranných 
úprav.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Pečlivě promíchejte obě složky a naneste.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Na úpravu 1 m čtverečního je zapotřebí 0,10–0,15 kg přípravku.

BALENÍ
3 kg balení obsahující obě složky.

Doporučení Nord Resine

Pro dosažení maximálního přilnutí k železu opískujte do stupně SA 2,5 nebo vhodnou bruskou odstraňte jakoukoliv 
stopu rzi.

Doporučení Nord Resine

Jedná se o velmi polyedrický výrobek, s nímž je možno na staveništi vytvářet epoxidové podklady a malty se 
suchým pískem pro různá použití.      

VYSOKOVRSTVÉ NÁTĚRY – MALTY S OTEVŘENÝMI PÓRY

NORPHEN FONDO MA

NORPHEN MALTA BASE
Specifická epoxidová pryskyřice pro vytvoření křemičitých malt
NORPHEN MALTA BASE je dvousložkový výrobek na bázi tekutých epoxidových pryskyřic, 
které se spojují v okamžiku nanášení. Přidáním křemičitého písku speciální zrnitosti vytvoří 
malty různého složení, vhodné k  vyřešení specifických problémů při přípravě základních 
nátěrů a realizaci průmyslových   

OBLASTI POUŽITÍ
Vytvořením malty s nízkým obsahem pojiva můžeme měnit sklony, vytvářet skluzy a napo-
jení. Při vytvoření malty o středněvysokém obsahu pojiva dostaneme směsi, kterými může-
me opravovat poškozený beton, zaplňovat díry a opravovat povrch o vysoké odolnosti vůči 
stlačení.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Vlijte složku B přípravku NORTPHEN MALTA BASE do složky A a míchejte mechanickým 
mixérem, dokud nedosáhnete dokonalého promísení. Přidejte směs křemičitých písků a na-
nášejte podle návodu, uvedeném v technickém listu.
Následující den po provedení této vrstvy je u malt, připravených z maximálně 10 % pojiva, 
nutné vyplnit otevřené póry nanesením stěrky z NORTHEN FONDO Sl, eventuelně smíchané 
s křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 a zahuštěné výrobkem SILICE v množství 1,0-1,5 % 

 Dále pokračujte dalšími vrstvami, uvedenými v projektu.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Od 8 do 16 % váhy pojiva podle složení, kterého 
má být dosaženo.

BALENÍ
3 nebo 12 kg.

 ř a   o a .

motnost  v robku
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VySOkOVrSTVÉ NÁTěry – SAMONIVELAČNÍ BArEVNÉ MALTy

MALTA RAPIDA
Třísložková rychle tuhnoucí částečně samonivelační malta
NORTHEN MALTA RAPIDA je přípravek skládající se ze dvou tekutých složek na bázi epo-
xidu a  jedné práškové složky. Po  jejich promíchání vytvoří hustou a stékající pastu, která 
se nanáší ozubenou stěrkou, a má výrazné samonivelační vlastnosti v tloušťkách vyšších 
než 2 mm. Je to ideální výrobek pro vytváření základních vrstev pro epoxidové nátěry, je-li 
zapotřebí vyrovnat nepravidelný povrch pro následné dokončovací vrstvy. V barevné verzi je 
to velice rychlý a levný systém pro realizaci nátěrů v průmyslových halách, neboť se nanáší 
v jedné vrstvě.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k  tomu, že se jedná o  rychle tuhnoucí výrobek, práce s ním může být v  teplé 
sezóně obtížná. Zvolte proto vhodnou sezónní variantu výrobku, provádějte aplikaci rychle 
a nádoby s výrobkem uschovávejte v chladu.
MALTA RAPIDA je vytvořena pro zatvrdnutí za cca 5 hodin od nanesení, je tedy možné pro-
vést nános dvou vrstev denně a urychlit tak vytvoření pryskyřicových podlah.

OBLASTI POUŽITÍ NEUTRÁLNÍHO VÝROBKU
Základní střerky pro vyrovnání dlážděných povrchů s  hloubkou spáry do  3 mm, v  jedné 
vrstvě.
•  všeobecně vyrovnávající stěrky pro následné nátěry NORPHEN LEVEL, NORPHEN 200 

HCR, NATURAL atd.

Doporučení Nord Resine

MALTA RAPIDA je přípravek, vyvinutý pro snížení podílu pracovní síly při úpravě povrchů, určených pro průmyslovou 
výrobu : je možné vytvořit nátěr o tloušťce cca 2 mm, libovolně barevný, v jedné jediné vrstvě na předem zdrsněný 
povrch. Je velmi odolný proti tlaku a otěruvzdorný.

Doporučení Nord Resine

STRATOFLEX je klasická vícevrstvá stěrka na průmyslové podlahy se středním nebo vysokým zatížením, 
jednobarevná a snadno udržovatelná.

VySOkOVrSTVÉ NÁTěry – SAMONIVELAČNÍ BArEVNÉ MALTy

STRATOFLEX
Samonivelační vícevrstvá stěrka pro průmyslové podlahy
STRATOFLEX je dvousložkový samovyrovnávací výrobek, který má po dokonalém vyzrání 
značnou tvrdost a pružnost. Je odolný vůči mechanickému namáhání a  tepelným vlivům 
a je speciálně vytvořený pro podlahy.

OBLASTI POUŽITÍ 
•  jako samovyrovnávací stěrka se používá v tloušťce od 1 do 2 mm na průmyslové podlahy, 

určené k provozu vozíků se středním zatížením a k častému mytí, tam, kde není zapotřebí 
protiskluzová úprava, jako jsou sklady potravin všech druhů, lehký strojírenský průmysl, 
papírenský průmysl, tiskárny apod. 

•  jako vícevrstvá stěrka je vhodný na podlahy s proměnlivým stupněm drsnosti podle dru-
hu použitého křemičitého písku, pro různé druhy výrob, jako jsou kuchyně a restaurace, 
zpracování masa, uzenin, sýrů, ovoce, zeleniny, pečiva, oleje, zavařenin, cukrovin, výrobu 
čistících prostředků, pivovary, textil a čistírny;

•  pro dosažení zvláštní chemické odolnosti může být upraven výrobkem NORPHEN 200 
HCR nebo NORPHEN ESTER VE.

Použitelné podklady:
•  nový a starý beton;
•  potěry z písku a cementu nebo připravené samonivelační podklady na bázi cementu;
•  betony a potěry na vytápěných podlahách;
•  dřevěné panely;
•  hliníkové protiskluzové desky;
•  podlahy z přírodního kamene*;

OBLASTI POUŽITÍ BAREVNÉHO VÝROBKU
•  jako nátěry vysoce odolné vůči stlačení, lehce 

protiskluzné, pro průmyslové podlahy (papírny, 
strojírenské dílny apod.)

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
4 kg/m2

BALENÍ
20 kg A+B+C pro letní verzi, 17,5 kg A+B+C pro 
zimní verzi.

•  dlažby jakéhokoliv druhu*;
•  pryskyřičné stěrky*.

* za podmínky, že je odborníkem pečlivě prověře-
na odolnost proti odtržení a vůči tlaku, v závislosti 
na použití, pro který hodláme nátěr provést.

BALENÍ
Od 8 kg (A+B), z toho:
Složka A 7 kg
Složka B 1 kg.
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VYSOKOVRSTVÉ STĚRKY – SAMONIVELAČNÍ BAREVNÉ MALTY – VYSOKÁ PRUŽNOST

STRATOFLEX PU
Pružná epoxidová stěrka
Jedná se o  dvousložkový přípravek, který se smíchá v  okamžiku aplikace. Po  vyzrání je 
vysoce pružnný, což umožňuje použití stěrky v nízkých teplotách. Může být dodán v různé 
barevnosti a běžně se používá na vícevrstvé podlahy, vytvořené litím pryskyřice a sypané 
křemičitým pískem s kulovitými zrny.

OBLASTI POUŽITÍ
           

SL, pro vytvoření protiskluzových podlah. Jako pružná samovyrovnávací stěrka pro míst-
nosti, vystavené vibracím nebo na kovové povrchy, předem upravené přípravkem NORPHEN 
FONDO MA. Jako podkladový výrobek pro vytvoření podlah v mrazících boxech s teplotami 
pod 0°C.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Vlijte složku B přípravku STRATOFLEX do složky A a dobře promíchejte mechanickým mi-
xerem s nízkým počtem otáček. Je-li to stanoveno, vsypte křemičitý písek a vlijte na po-
vrch ošetřený základním nátěrem, kde hmotu rozetřete ocelovou stěrkou. Metodou čerstvé 
do  čerstvého zasypte křemičitým pískem. Den poté odstraňte přebytečný písek, zbruste 
a naneste konečný přípravek NORPHEN 200 HCR.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,75-0,9 kg/m2 podle druhu křemíku, kterým je doplněn.

BALENÍ
12 a 20 kg A+B.

Doporučení Nord Resine

Specifický výrobek pro pryskyřičné stěrky na podlahy v mrazicích boxech do -20°C.

Doporučení Nord Resine

Barva přípravků FARMACRETE a RQ MASSETTO vyplývá výhradně ze směsi barevných křemičitých písků. Pro malé 
plochy je možno objednat standardní verzi (viz orientačně vzorníky „Barvy BRIGHT STONE“), zatímco pro rozsáhlé 
plochy je možno vyžádat si specifické barevnosti. 

VYSOKOVRSTVÉ STĚRKY – MALTY, ZASYPÁVANÉ BAREVNÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM

FARMACRETE – RQ MASSETTO
Pryskyřičná křemičitá stěrka pro potravinářský a farmaceutický průmysl
FARMACRETE a RQ MASETTO jsou komplexní cykly stěrek pro průmyslové křemičité pod-
lahy, liší se pouze ve stupni protiskluzovosti, zatímco metoda zpracování je podobná. Jsou 
složeny ze základního výrobku, vytvořeného z tekutých pryskyřic a dvou složek (vytvořených 
pro základní vrstvu a stěrku) a jedné konečné vrstvy, charakterizované vysokou mechanic-
kou a chemickou odolností.

OBLASTI POUŽITÍ
Netoxické stěrky se zvýšenou odolností a estetickými kvalitami pro podlahy, určené do zpra-
covatelských farmaceutických a  parafarmaceutických (ve  verzi Farmacrete) provozů, 
do prostor, kde je zpracováváno maso, sýry, mouka, pečivo, ovoce, zelenina, ryby, cukrovin-
ky apod. (ve verzi RQ MASSETTO).

ZPŮSOB POUŽITÍ
Po připravení povrchu k pokládce metodou, která nejlépe odpovídá okolnostem, se provede 
nátěr přípravkem NORPHEN FONDO SL, obohacený vhodně křemičitým pískem a zasypaný 
v případě potřeby. Dále se nanese jedna vrstva pryskyřice, posypané barevným 
nem a den nato se provede dokončovací vrstva.

STYK S POTRAVINAMI
Je-li výrobek použit v souladu se specifikacemi, uvedenými v technickém listu, je vhodný 
pro kontakt s potravinami, pro něž je nařízeno použití simulačních tekutin podle přiloženého 
certifikátu o zkoušce (ministerská       

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
OD 1,6 do 2,2 kg/m2 podle tloušťky a podkladu.

BALENÍ
20 kg A+B, 15 kg složka C.

o d ado   r  ovr , š ř á ř v e  E   

ře e

vy ška ta s  v á y  z 21. . .
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PRYSKYŘICE PRO POKLÁDKU NA ČESTVÝ BETON

Q-CRETE
Částečně samonivelační rychle tvrdnoucí epoxidová malta 
Q-Crete je trojsložkový přípravek na bázi vody, který po nanesení a vytvrzení vytvoří základní 
vrstvu zvláště vhodnou pro následné dokončovací vrstvy z pryskyřice. Hlavní charakteristi-
kou prostředku Q-CRETE je schopnost rovnoměrně se rozlít i na povrchu, který vykazuje 
nerovnosti, a velmi snadná aplikace a stěrkování.. Má vynikající přilnavost k povrchu a vy-
sokou odolnost proti tlaku.
Q-CRETE je vytvořen pro použití na potěrech a podlahách z litého betonu po 8–24 hodinách 
od uhlazení a to i při teplotách od +5 °C.

TYPICKÉ APLIKACE
•  v show-roomech a obchodech jakéhokoliv typu;
•  v soukromých 
•  v  kancelářích (v  tomto případě za  podmínky předchozí konzultace technickou službou 

Nord Resine);
•  pryskyřicové stěrky na průmyslových podlahách různých druhů.

BALENÍ
Po 21 kg (A+B+C)
Složka A 2,67 kg
Složka B 3,33 kg
Složka C 15 kg.

Doporučení Nord Resine

Přípravek Q-CRETE může být položen na čerstvý, právě položený a vyzrálý beton, na starý beton, pískocementové 
potěry nebo předpřipravené samonivelační na bázi cementu, betonu, nebo na vyhřívané podlahy, dřevěné panely, 
podlahy z přírodního kamene, jakoukoliv dlažbu a potěry z pryskyřice.

Q-FONDO ESC
Vodivý epoxidový podklad na bázi vody
Dvousložkový přípravek na bázi vody, který vytváří matný film, nepropustný pro vodu a olej, 
ale propustný pro vodní páru.
Dobře přilne k podkladu i z mokrého betonu nebo s vyzrálostí jen po 12–24 hodinách, má 
všeobecně dobrou chemickou odolnost.
Q-FONDO ESC je k dispozici pouze v černé barvě.

OBLAST POUŽITÍ
Q-FONDO ESC se používá společně s Q-LEVEL ESC při vytváření podlah, pohlcujících static-
kou elektřinu (vertikální elektrický odpor nižší než 109 ohmů), nebo podlah vodivých (verti-
kální elektrický odpor nižší než 106 ohmů), v souladu s normou EN 14041:2004.
Zvláštní vlastností výrobku je, že může být aplikován i na mokré povrchy nebo lité alespoň 
před 12–24 hodinami, přilnutí tím není ohroženo.

BALENÍ
Po 9 kg (A+B)
Složka A 1,5 kg
Složka B 7,5 kg

o ytn c  prostorác
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 Pro pokládku 

na čerstvý beton 

a mokré povrchy

Q-LEVEL
Samonivelační epoxidová stěrka na podlahy
Q-LEVEL je přípravek na bázi vody s dvěma oddělenými složkami, které se smísí v okamžiku 
použití. Po  nanesení vytvoří přípravek vrstvu mimořádně tvrdou a  vodě a  olejům nepro-
pustnou, ale propustnou pro vodní páru. Je mimořádně vhodný pro jednobarevné nebo 
vícebarevné samonivelační potěry.
Q-LEVEL má vynikající přilnavost k podkladu a všeobecnou dobrou chemickou odolnost. 
Na objednávku je k dispozici ve velmi široké škále barev.

OBLAST POUŽITÍ
Přípravek Q-LEVEL může být použit jako samonivelační barevná stěrka pro podlahy v ná-
sledujících oborech:
•  v show-roomech a obchodech; 
•     prostorách;
•  v kancelářích (předchozí konzultace technickou službou Nord Resine);
•  pryskyřičné stěrky pro různá průmyslová odvětví.

BALENÍ
Po 11 kg (A+B)
Složka A 1 kg
Složka B 10 kg

Doporučení Nord Resine

Obzvláště krásný přípravek, který má podobný vzhled jako barevný přírodní kámen. Je velmi žádán pro podlahy 
   prostorách.

Q-PRIMER
Dvousložková zpevňující impregnace ve vodní emulzi
Q-PRIMER je dvousložkový přípravek , který má zvýšenou schopnost přilnutí k vlhkému nebo 
čerstvě litému povrchu a po polymerizaci výborně zpevní podklad z cementových materiálů. 
Je to výborný základ pro různé typy aplikací.

OBLAST POUŽITÍ
Q-PRIMER může být použit jako zpevňující a impregnační vrstva pro úpravu:
•  čerstvého a starého betonu;
•  omítky i vápenné;
•  nesoudržné malty;
•  potěry z pískocementové nebo ze síranu vápenatého;
•  dřevěných panelů.
Jako prostředek proti odpařování a plnič pórů u:
•  nového (i starého) betonu, litého i před 12–24 hodinami.
U obou použití se po nanesení Q-PRIMERU předpokládá následující den položení dalších 
dokončovacích vrstev přípravků řady Q.

VÝHODY
Q-PRIMER má zvýšené impregnační a  zpevňující vlastnosti, neobsahuje rozpouštědla 
a chrání tedy životní prostředí a pracovníky. Vytváří film, propustný pro vodní páru, lze ho 
aplikovat na mokré povrchy, až do +5 °C.

SPOTŘEBA
Jako impregnace
50-100 g/m2 neředěného výrobku (A+B) na jednu vrstvu.

Jako zábrana proti páře
110–140 g/m2 neředěného výrobku (A+B) na jednu vrstvu.

BALENÍ
Po 1,8 kg
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 Pro pokládku 

na čerstvý beton 

a mokré povrchy

Q-RASANTE
Epoxidová stěrkovací rychle tvrdnoucí malta 
Q-RASANTE je trojsložkový přípravek na bázi vody, který po vytvrzení vytváří velmi tvrdou 
a mírně drsnou vrstvu, zvláště vhodnou k vyhlazování vodorovných povrchů a dokončení 
další  pryskyřičnou vrstvou. Má vynikající přilnavost k povrchu a zvýšenou odolnost proti 
tlaku. Q-RASANTE je vytvořen pro použití na potěrech a podlahách k mokrému betonu, 8-24 
hod po jejich aplikaci, i při teplotách +5 °C. 

POUŽITÉ PODKLADY
•  nový  položený beton;
•  nový vyzrálý beton;
•  starý beton;
•  pískocementové potěry nebo předpřipravené samonivelační podklady na bázi cementu;
•  betony a potěry na vytápěných podlahách;
•  dřevěné panely;
•  podlahy z přírodního kamene;
•  dlažby jakéhokoliv druhu;
•  pryskyřičné stěrky.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Na stěrku o tloušťce 0,5 mm je zapotřebí nanést cca 0,75 kg/m2 výrobku.

BALENÍ
Po 3,6 a 18 kg.

Doporučení Nord Resine

Q-Rasante může být použit jako základní vrstva při následném vytváření povrchů v show-roomech a obchodech 
jakéhokoliv typu, v obytných prostorech, v kancelářích (předchozí konzultace technickou službou Nord Resine), 
a pro pryskyřičné stěrky určené do různých průmyslových odvětví.

Barevná dvousložková epoxidová stěrka na bázi vody
Q-SMALTO je dvousložkový přípravek na bázi vody, který se smíchá v okamžiku použití, 
a po zaschnutí vytváří matnou vrstvu, nepropustnou pro vodu a oleje, ale propustnou pro 
vodní páru. Má vynikající přilnavost k betonovému podkladu i mokrému nebo položenému 
před pouhými 12–24 hodinami, upravenému Q-PRIMEREM. Dále má dobrou odolnost vůči 
chemickým prostředkům. Q-SMALTO je k dispozici v neutrální barvitelné verzi a ve stan-
dardní šedé verzi (RAL 7040), ale na objednávku může být dodán v mnoha dalších barvách.

OBLAST POUŽITÍ
Přípravek Q-SMALTO může být ideálně použit jako barevná ochrana proti prachu, olejům 
a výparům na průmyslové podlahy, dokončované křemičitým pískem, na které se aplikuje 
do 24 hod od jejich položení, do garáží, skladů potravin, skladů všech druhů, lehký zpraco-
vatelský průmysl apod.
Dále se používá na ochranné potěry na povrch z betonu, především jako přípravek pro ne-
propustnost nádrží na zpracování odpadních vod (odtokové kanály a drenáž dešťové vody).

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0.25-0,30 kg/m2.

BALENÍ
Po 7,65 kg neutrální verze, po 9 kg barevná verze.

Doporučení Nord Resine

Před aplikací doporučujeme naředit již smíchaný přípravek (A+B)  s hmotnostními 5 % vody.

Q-SMALTO / Q-SMALTO LC

ov
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 Pro pokládku 

na čerstvý beton 

a mokré povrchy

Q-SOLID
Dvousložková epoxidová impregnace proti prachu a oleji, zpevňující potěry
Q-SOLID je dvousložkový přípravek , který má zvýšenou schopnost penetrace i do pevných 
podkladů. Po polymerizaci vytvoří vynikající pevný film, odpuzující prach a olej.

OBLAST POUŽITÍ
Q-SOLID používá pro protiprachové a protiolejové úpravy s lesklým povrchem na podlahy 
z betonu zpevněné křemičitým pískem (bez barvících oxidů železa), vyzrálých i nanesených 
před 12-24 hodinami, jako nepropustná ochrana na nádoby a nádrže určené pro odpadní 
nebo dešťové vody, zpevňující úpravu omítek a  nesoudržných malt, jako přípravek proti 
odpařování a vyplňování pórů v betonu, položeném jen před 12-24 hodinami.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
jako impregnace
75 g neředěného výrobku na m2 (A+B) a jednu vrstvu
jako ochrana proti prachu a olejům
100 g neředěného výrobku na m2 (A+B) a jednu vrstvu

BALENÍ
Po 5 kg (A+B).

Doporučení Nord Resine

Q-SOLID má vysoké impregnační a zpevňující vlastnosti, neobsahuje rozpouštědla a chrání tak životní prostředí 
a pracovníky, vytváří film, kterým pronikne vodní pára, lze ho použít na mokré povrchy do +5 °C.

Poznámky
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VODIVÉ ANTISTATICkÉ STěrky – ZÁkLADNÍ A DOkONČOVACÍ VrSTVy

NORPHEN ESC
Integrovaný systém stěrky pro vodivé a statickou elektřinu pohlcující podlahy
NORPHEN je dokončovací systém pryskyřičné stěrky vytvořené z NORPHEN ESC FONDO, 
který dokáže vytvořit podlahy, pohlcující statickou elektřinu (vertikální elektrický odpor niž-
ší než 109 ohmů), nebo podlshx vodivé (vertikální elektrický odpor nižší než 106 ohmů), 
v souladu s normou EN 14041:2004. Stanovení elektrického odporu tohoto systému bylo 
provedeno laboratoří CERT Treviso Tecnologia, ve shodě s normou UNI EN 1081 (zprávy 
o zkouškách č. 240/04 a č. 241/04).

OBLAST POUŽITÍ
Používá se jako základní stěrka a  estetická dokončovací vysoce kvalitní vrstva v podlaho-
vých systémech, kde je potřebné zaručit bezpečnost personálu a přístrojů, jako jsou EPA 
(electrostatic protected area – prostory chráněné před elektrostatickým výbojem) v:
•  elektronickém průmyslu;
•  operačních sálech;
•  výbušných prostředích;
•  montážních zařízeních a robotizovaných skladech;
•  střediscích zpracování dat.

BALENÍ
PODKLAD
Balení po 12 nebo 20 kg (A+B)
DOKONČOVACÍ VRSTVA
Balení po 5,6 nebo 12,6 kg (A+B)

Doporučení Nord Resine

NORPHEN ESC se používá jako vysoce efektivní estetická dokončovací vrstva v podlahových systémech tam, kde je 
třeba zaručit bezpečnost personálu a přístrojů (EPA – electrostatic protected area).

INJEkTÁŽNÍ PrySkyŘICE

NORPHEN INJECTION
Epoxidová injektážní pryskyřice
Dvousložkový epoxidový přípravek se zvýšenou tekutostí, vysoce kompatibilní se všemi 
stavebními materiály. NORPHEN INJECTION se používá specificky také při strukturálním 
zpevňování betonu, žáruvzdorných materiálů, kamenných materiálů apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Pečlivě smíchejte obě složky a po půlhodině aplikujte.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
V závislosti na prováděné aplikaci.
Pro výrobu 1 l objemu suchého přípravku je zapotřebí 1,05 kg přípravku tekutého.

BALENÍ
Dvousložkové balení po 1 a 12 kg.
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 PrySkyŘICE PrO DŘEVěNÉ kONSTrUkCE

NORPHEN WOOD T
Epoxidová pryskyřice pro dřevěné konstrukce
Dvousložkový tekutý přípravek , který se smísí v okamžiku použití, s velmi nízkou tekutostí, 
střední reaktivitou, vynikající smáčivostí, takže může být používán litím nebo vstřikováním 
do dřevěných podkladů, kde způsobuje vyšší přídržnost i soudržnost. Po dokončeném vyzrá-
ní materiál vytvoří nesmršťující se masu se zvýšenou odolností proti stlačení.

OBLAST POUŽITÍ
Ideální přípravek pro lepení spojovacích prvků z kovů a dřevěných konstrukcí.
Při lepení hliníku je nutné nejprve provést předběžné zkoušky.

APLIKACE
Vlijte složku B do složky A, zamíchejte vrtačkou s vhodným mísidlem. Použijte do 10-15 min.

Doplňující informace se nacházejí na technickém listu výrobku.

SPOTŘEBA
Podle potřeby.

BALENÍ
Balení po 4 kg (A+B).
Balení po 10 kg (A+B).

PrySkyŘICE PrO DŘEVěNÉ kONSTrUkCE

Epoxidová pryskyřice pro dřevěné konstrukce
Dvousložkový tekutý přípravek , který se smísí v okamžiku použití, s velmi nízkou tekutostí, 
střední reaktivitou, vynikající smáčivostí, takže může být používán litím nebo vstřikováním 
do dřevěných podkladů, kde způsobuje vyšší přídržnost i soudržnost. Po dokončeném vy-
zrání materiál vytvoří jednolitou masu se zvýšenou odolností proti stlačení a značně vysokou 
teplotou tepelné distorze (cca 100 °C), jež umožňuje používání i v kritických podmínkách.

OBLAST POUŽITÍ
Ideální přípravek pro vyplňování dutin při rekonstrukcích, především pokud je třeba provést 
opravy vsunutím ocelových tyčí se závitem nebo bez závitu, nebo když je zapotřebí ukotvit 
konektory pro litou připojenou desku, či provést rekonstrukci hlavic a spojů.

APLIKACE
Vlijte složku B do složky A, zamíchejte vrtačkou s vhodným mísidlem. Použijte do 10-15 min.
Pro zahuštění výrobku přidejte přípravek SILICE EPOSSIDICA.
Doplňující informace se nacházejí na technickém listu výrobku.

SPOTŘEBA
Podle potřeby.

BALENÍ
Balení po 5,4 kg (A+B).
Balení po 13,2 kg (A+B).

NORPHEN WOOD N-FLOW
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