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KATALOG PRODUKTŮ
Stěrky se vsypem

www.podlahy.de

Podlahové systémy Polycol ®

Polycol® 301



30
min.

24 h

SPOTŘEBA: Dle savosti podkladu
0,2 – 0,6 kg/m2

Polycol® 264

BALENÍ: 5 + 2,5 kg
10 + 5 kg
20 + 10 kg
30 + 15 kg

BAREVNÉ ODSTÍNY DLE RAL:

BAREVNÉ ODSTÍNY DLE RAL:
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7001

7015

Transparentní viskózní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzován
tvrdidlem Polycol® 568 v poměru 100 : 50.
POUŽITÍ: Určený k vytvoření pevného přechodového můstku mezi
podkladem a následnou užitnou vrstvou. Možnost vsypu křemeného písku.
Jedná se o pečetící stěrku na betonové podklady. Při naplnění křemennou
moučkou vzniká hmota pro výplň drobných prasklin a nerovností.
VLASTNOSTI: Zvýšení pevnosti povrchu. Odolnosti proti vlhkosti
a vodě. Nenahrazuje hydroizolaci. Uzavírá podklad, zvyšuje jeho pevnost
a chemickou odolnost.
SLOŽENÍ: Bez obsahu rozpouštědel.
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30
min.

BALENÍ: 5 + 1,5 kg
10 + 3 kg
20 + 6 kg
30 + 9 kg
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červenohnědá
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3012

7016

9022

50
min.

zelená

Transparentní dvousložková epoxidová kompozice, vytvrzovaná tvrdidlem
Polycol® 593 v poměru 100 : 50.
POUŽITÍ: V kombinaci se skelnou tkaninou nebo střiží vhodné gramáže
se používá na laminace bazénů, vodních jímek, nádrží, lodí, dětských
skluzavek, tobogánů apod. Použití v interiérech a exteriérech.
VLASTNOSTI: Vysoká pevnost laminátových výrobků, odolnost chemickým
vlivům, vlhku a vodě. Velmi dlouhá, životnost.
SLOŽENÍ: Neobsahuje rozpouštědla.

BALENÍ: 5 + 2,5 kg
10 + 5 kg
20 + 10 kg
30 + 15 kg
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SPOTŘEBA: 0,15 kg/m2
(dle savosti podkladu)

S 6300

Polycol® 385

1013

7037

7038
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SPOTŘEBA: Dle druhu a způsobu aplikace.

Polycol® 171

Antikorozní nátěr

BALENÍ: 5 kg
10 kg
20 kg
30 kg

červenohnědá

šedý



S 6300

Lepící kompozice
Transparentní vysokopevnostní vysokoviskózní epoxidové lepidlo,
vytvrzované tvrdidlem Polycol® 521 v poměru 100 : 7.
POUŽITÍ: Vytváří velmi pevný lepený spoj při lepení skla, kovů, betonu,
všech druhů dřevin, keramiky a porcelánu. Vmísením dřevěných pilin
do natužené kompozice vzniká tmel pro opravy dřevěných podlah.
VLASTNOSTI: Lze použít v interiérech i exteriérech, vytváří čirý lepený spoj.
SLOŽENÍ: Neobsahuje rozpouštědla.

Jednosložkový základní i krycí nátěr na bázi epoxiesterových pryskyřic
s obsahem antikorozních přísad.
POUŽITÍ: Ochranné nátěry kovových konstrukcí, strešních plášťů
z pozinkovaných a hliníkových plechů. U nových plechů nenahrazuje
použití reaktivního základního nátěru.
VLASTNOSTI: Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhku a vodě.
Snadná zpracovatelnost a dlouhá životnost.
SLOŽENÍ: Obsahuje rozpouštědla.
BAREVNÉ ODSTÍNY DLE RAL:

8012
24 h



SPOTŘEBA: 0,15 kg/m2
(v jedné vrstvě nesavý podklad)

S 6300

Epoxidový lak – lesklý

Polycol® 117

Transparentní dvousložkový rozpouštedlový lak na bázi epoxidových
pryskyřic. Vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 560 v poměru 100 : 40.
POUŽITÍ: Ochranný, nášlapný, interierový nátěr na velmi zatěžované
parketové a dřevěné podlahy a schodiště.
VLASTNOSTI: Vysoká odolnost oděru, chemická odolnost saponátům,
ropným produktům, vlhkosti a vodě. Lak má vysoký lesk. Lze vyrobit
i v polomatné verzi. Vyniká velmi dlouhou životností.
SLOŽENÍ: Obsahuje rozpouštědla.

Dvou nebo třísložkový tmel na bázi epoxidových pryskyřic s jemným
plnivem. Vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 521 v poměru 100 : 5.
POUŽITÍ: Výplň prasklin, trhlin, drobných výtluků a nerovností. Přidáním
thixotropní složky je možné tmelit i svislé praskliny. Aplikace v interiéru
i exteriéru.
VLASTNOSTI: Mechanická pevnost větší než u betonu. Chrání před
vnikáním chemických médií do podkladu prasklinami. Vyrovnáním
nerovnosti je usnadněna manipulace na ploše a její čištění.
SLOŽENÍ: Bez obsahu rozpouštědel.
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BALENÍ: 2,5 + 1 kg
5 + 2 kg
10 + 4 kg
20 + 8 kg

2



30
min.

24 h

24 h

SPOTŘEBA: 0,15– 0,2 kg/m2
(v jednom nátěru, dle savosti podkladu)

15

min.

S 6300

9016

24 h

Polycol® 323



7047

24 h

SPOTŘEBA: 1,3 kg/m2 = 1mm tloušťky
(dle nerovnosti podkladu)

Tmel na opravy betonu

SPOTŘEBA: V ploše: 1 kg/m2 = 1 mm tl.
V prasklině: 1 kg cca. 20 bm dle velikosti

7045

Laminační kompozice

BALENÍ: 5 + 0,35 kg
10 + 0,7 kg
20 + 1,4 kg
30 + 2,1 kg

2
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min.

min.







7021

BALENÍ: 5 kg
10 kg
20 kg
30 kg

Dvousložkový barevný silnovrstvý nátěr (stěrka) na bázi epoxidových
pryskyřic, bez obsahu rozpouštědel. Je vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593
v poměru 100 : 30.
POUŽITÍ: Ochranný silnovrstvý nátěr určený pro finální úpravu povrchu
betonových a asfaltových podkladů.
VLASTNOSTI: Vysoká dekorativnost, odolnost oděru, dlouhá životnost.
SLOŽENÍ: Bez obsahu rozpouštědel.
BAREVNÉ ODSTÍNY DLE RAL:



30
min.

2

6002

Silnovrstvý nátěr / stěrka

Polycol® 321

2

7016

SPOTŘEBA: 0,4 kg/m2
(dva nátěry – 0,2 kg v jedné vrstvě)

S 6300

BALENÍ: 3 + 0,15 kg
3 + 0,15 + 0,1 kg
5 + 0,25 kg
10 + 0,5 kg
20 + 1 kg

6001

30
min.



24 h

Polycol® 609

Jednosložkový základní i krycí barevný nátěr na bázi epoxiesterových
pryskyřic.
POUŽITÍ: Ochranné nátěry střešních krytin, osinkocementových
a eternitových šablon, betonových i pálených tašek. Nepoužívat na nové
pozinkované a hliníkové plechy.
VLASTNOSTI: Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhku a vodě.
Snadná zpracovatelnost a dlouhá životnost.
SLOŽENÍ: Obsahuje rozpouštědla.

7032

Adhezní můstek

SPOTŘEBA: Dle savosti podkladu
0,2 – 0,4 kg/m2

BALENÍ: 5 + 1 kg
10 + 2 kg
20 + 4 kg



2

Dvousložkový barevný vícevrstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je
vytvrzován tvrdidlem Polycol® 560 v poměru 100 : 20.
POUŽITÍ: Ochranný, oděruvzdorný, bezprašný nátěr pro betonové
podlahy v průmyslových provozech skladech, garážích, dílnách, servisech
a opravnách.
VLASTNOSTI: Vysoká mechanická odolnost oděru, ropným produktům
a chemickým vlivům. Odolný vlhku a vodě. Dlouhá životnost.
SLOŽENÍ: Obsahuje rozpouštědla.



BALENÍ: 4 + 0,4 kg
8 + 0,8 kg
25 + 2,5 kg

Polycol® 112

Střešní nátěr



Transparentní, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.
Je vytvrzován tvrdidlem Polycol ® 525 v poměru 100 : 10.
POUŽITÍ: Penetrace podkladů v exteriérech a interiérech před aplikací
nátěrů, stěrek, polymermalt nebo polymerbetonů. Nenahrazuje
hydroizolaci.
VLASTNOSTI: Sjednocuje savost, zvyšuje přilnavost následných užitných
vrstev podkladu. Zvyšuje odolnost vlhku a vodě, zabraňuje sprašování
a vydrolování podkladu. Zvyšuje pevnost a chemickou odolnost.
SLOŽENÍ: Obsahuje rozpouštědla.

Polycol® 384

Podlahový nátěr na beton



Penetrační nátěr



S 6300



Polycol® 225

BALENÍ: 16 + 1,5 + 0,75 kg



50
min.

24 h

SPOTŘEBA: Dle druhu a způsobu aplikace.



S 6300

Polycol® 117

Polymerbetonový komplet
Třísložkový systém na bázi epoxidových pryskyřic s přírodním nebo
barevným křemičitým pískem, vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593
v poměru 100 : 50.
POUŽITÍ: Přírodní nebo dekorativní povrchová úprava betonových
podkladů. Vodopropustný barevný potah balkónů, teras a schodišťových
stupňů. Přírodní vysprávková a potahová kompozice určená pro velmi
namáhané podlahy, nájezdy, rampy ve výrobních, skadovacích, expedičních
halách, dílnách, servisech.
VLASTNOSTI: Možnost aplikace v interiérech a exteriérech. Vysoká
mechanická pevnost, odolnost vlhku, vodě, ropným produktům a jiným
chemickým médiím. Nenahrazuje hydroizolaci, vyniká
3
dlouhou životností.
SLOŽENÍ: Neobsahuje rozpouštědla.





Pojivová kompozice
Transparentní dvousložková epoxidová pryskyřice, vytvrzovaná tvrdidlem
Polycol® 593 v poměru 100 : 50.
POUŽITÍ: Jako pojivo do tmelů, polymermalt a polymerbetonů určených
k opravám nebo vybudování nových užitných vrstev pro silně namáhané
průmyslové podlahy skladů, výroben, dílen, garáží, ramp a servisů. Použití v
interiérech i exteriérech. Nenahrazuje hydroizolaci.
VLASTNOSTI: Vysoká mechanická pevnost, odolnost vlhku, vodě, solím,
ropným produktům a jiným chemickým látkám. Velmi dlouhá životnost.
SLOŽENÍ: Neobsahuje rozpouštědla.

BALENÍ: 5 + 2,5 kg
10 + 5 kg
20 + 10 kg
30 + 15 kg
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30
min.

SPOTŘEBA: TLOUŠŤKA SPOTŘEBA VYDATNOST
VRSTVY
SMĚSI
(PLOCHY)
3 mm
18,2 kg
3 m2
5 mm
18,2 kg
2 m2
10 mm
18,2 kg
1 m2



S 6300



24 h



SPOTŘEBA: Dle druhu a způsobu aplikace.



30
min.

24 h



