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ATLAS GEOFLEX
gélové elastické lepidlo na obklady a dlažby 2-15 mm triedy 
C2TE
Slúži k lepeniu rôznych druhov obkladov a dlažieb – nasiakavých 
i nenasiakavých, malých, stredných a veľkých rozmerov. Dovoľuje 
bezpečne prilepiť dlažbu na balkónoch a terasách vystavených pria-
memu slnečnému žiareniu, na podlahovom vykurovaní, teraccu, OSB 
doskách, sádrokartonových doskách a iných problematických pod-
kladoch. 
Základné vlastnosti 
• 2 zámesové vody – konzistenciu možno prispôsobiť potrebám 

zhotoviteľa
• veľmi dobrá roztiekavosť 
• nulový skĺz i pri veľkých rozmeroch obkladu 
• 3 v 1 stierkovanie/ lepenie/ stierkovanie a lepenie 
• pracovná teplota od 5°C do 35°C 
• pre malé, stredné a veľké rozmery obkladačiek a dlaždíc
Základné parametre 
• hrúbka vrstvy: 2 – 15 mm 
• teplota použitia: od 5°C do 35°C
• špárovanie: už po 12 hodinách 
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
Balenie: fóliové vrecia 5 kg, 25 kg 
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg – 1200 kg

Unikátna gelová technológia
V receptúre lepidiel rady ATLAS GEOXLEX je použita inovatívna technológia kremičitého gelu. Kremičitý gel má vynímočnú schopnosť viazať 
vodu. Akumulácia časti zámesovej vody umožňuje úplnú hydratáciu cementu, nezávisle od druhu lepených obkladov alebo dlažby. Vďaka vhod-
nému využitiu vody, ktorá je potrebná pre dokončenie procesu tuhnutia umožňuje gelové lepidlo úplnú priľnavosť k podkladom s rôznym 
stupňom savosti. 
Využitie technológie kremičitého gelu prináša tieto konkrétne výhody:
• možnosť lepenia obkladov a dlažieb ľubovoľného typu, nasiakavých i nenasiakavých
• možnosť dosiahnutia optimálnej konzistencie lepidla pre individuálne lepiace preferencie daného realizátora a potrieb vychádzajúcich z 

konkrétneho spôsobu použitia, vďaka dávkovaniu zámesovej vody v o veľa väčším rozsahu ako v prípade klasických lepiacich mált 
• dosiahnutie úplného rozlitia lepidla pod obkladami a dlažbami (ideálneho vyplnenia lepiaceho priestoru) a tým zlepšenie priľnavosti a trvan-

livosti lepeného spoja hlavne u použitia v exteriére budov, 
• bezpečné prilepenie obkladov a dlažieb k podkladom vystaveným priamemu slnečnému žiareniu (v priebehu obkládačských prác a tiež 

v priebehu tuhnutia – hlavne u balkónov, teras a pod.).

2
ATLAS GEOFLEX BIELY
biele gélové elastické lepidlo na obklady a dlažby 2-15 mm 
triedy C2TE
Lepidlo je určené k lepeniu keramických a cementových obkladov a 
dlažieb, odporúča sa tiež pre  lepenie prírodnej kameniny a mramo-
ru. Je vhodný na problematické podklady ako napr. staré obklady a 
dlažby, teracco, SDK a OSB dosky, hydroizolácie. Veľmi dobrý rozliv.
Základné vlastnosti
• nuľový sklz
• na prírodnú kameninu a svetlé obkladačky a dlaždičky
• Špárovanie/pochôdznosť: po 12 hodinách
• teplota použitia: od 5°C do 35°C
Základné parametre
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 2 - 15 mm
• špárovanie: už po 12 hodinách 
Balenie: fóliové vrecia 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg – 1200 kg

ATLAS ATUT
štandardné lepidlo tríedy C1T
Lepidlo je určené pre lepenie keramických, kameninových a ce-
mentových obkladačiek a dlaždíc malých a stredných rozmerov, so 
strednou nasiakavosťou. Používa sa na rôzne druhy podkladov ako 
napr. omietky, neomietnuté steny, cementové a anhydritové potery. 
Odporúča sa pre kúpelne, kuchyne, chodby a malé dekoračné prvky 
v exteriéroch budov.
Základné vlastnosti
• možnosť lepenia „zhora dole“
• dobrá priľnavosť k obkladačkám a dlaždičkám
• ľahká spracovateľnosť na každej etape práce
Základné parametre
• spotreba: od 2,2 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• špárovanie: po 24 hodinách
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg 

4
ATLAS ULTRA GEOFLEX 
gélové plastické lepidlo triedy C2TE S1
Lepidlo je určené pre všetky druhy obkladov a dlažieb, vrátane ke-
ramických, kameninových a sklenených. Je vhodné na problematic-
ké podklady ako: staré obklady a dlažby, teracco, SDK a OSB dosky 
a hydroizolácie. Najširší rozsah použitia: na podlahové vykurovanie, 
terasy, bazény, nesteká ani z extrémně veľkých obkladačiek a dlaždíc.
Základné vlastnosti
• konzistencia prispôsobena potrebám realizátora
• na problematické a kritické podklady
• 3 v 1 sierkovanie/lepenie/stierkovanie a lepenie
• teplota použitia: od 5°C do 35°C
Základné parametre
• spotreba: od 2 kg/m² (pre rozmer obkladačiek 30x30 cm)
• hrúbka vrstvy: 2 - 15 mm
• špárovanie: po 12 hodinách
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
Balenie: foliove vrecia 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg – 1200 kg

3
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6
OK! ELASTICKÉ LEPIDLO
lepidlo s predĺženou dobou spracovania triedy C1TE
Lepidlo je určené k lepeniu keramických a kameninových obkladov 
a dlažieb, ktoré nie sú náchylné na tvorbu fliakov a zmeny odtieňov. 
Používa sa na rôzne druhy podkladov ako napr. omietky, neomietnu-
té murivo, cementové a anhydritové potery. Je možné ho používať  v 
interiéroch a exteriéroch budov.
Základné vlastnosti
• vylepšené pracovné parametre
• vyššia odolnosť voči teplotným rozdielom
• nuľový sklz
• bez efektu prepadu obkladačiek a dlaždíc
Základné parametre
• spotreba: od 2,2 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 2 - 10 mm
• teplota použitia: od 5°C do 30°C
• špárovanie: - steny: po 12 h; - podlahy: po 24 h.
Balenie: papierové vrecia 5 kg, 25 kg,
paleta: 5 kg - 1100 kg, 25 kg - 1200 kg

ELASTICKÁ LEPIACA MALTA ATLAS
lepidlo s predĺženou dobou spracovania triedy C1TE
Lepidlo je určené pre lepenie keramických, kameninových a cemen-
tových obkladačiek a dlaždíc malých a stredných rozmerov. Používa 
sa na rôzne druhy podkladov ako napr. omietky, neomietnuté muri-
vo, cementové a anhydritové potery. Je možné ho používať pre le-
penie obkladov a dlažieb na malých plochách v exteriéroch budov 
a tiež pre murovanie a vyrovnavanie povrchov. Rozsah použitia je 
možné rozšíriť pridaním ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS.
Základné vlastnosti
• vylepšené pracovné parametre
• predĺžený otvorený čas, znižený skĺz
• ľahká spracovateľnosť na každej etape práce
Základné parametre
• spotreba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
• priľnavosť: min. 0,5 N/mm2

Balenie: papierove vrecia 5 kg, 10 kg, 25 kg,
paleta: 1100 kg po 5 kg, 1100 kg po 10 kg, 1200 kg po 25 kg
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ATLAS ELASTYK
elastické lepidlo triedy C2TE
Lepidlo sa odporúča používať pre lepenie obkladov a dlažieb, ktoré 
budú používané v ťažkých prevádzkových podmienkach napr. ne-
priaznivé atmosférické podmienky alebo deformovateľné podklady. 
Lepidlo je vhodné pre lepenie obkladov a dlažieb na problematic-
kých podkladoch ako napr. teracco.  Slúži pre lepenie rôznych druhov 
obkladačiek a dlaždíc malých, stredných a veľkých rozmerov, s nízkou 
a strednou nasiakavosťou: keramických (glazúrovaných, neglazúro-
vaných, klinkerových, gresových, mozaiky), kameninových a pod. 
Základné vlastnosti
• vysoká priľnavosť a pružnosť
• na stenové a podlahové kúrenie
• na problematické podklady napr. sadrokartónové dosky
• predĺžený otvorený čas
Základné parametre
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°
• špárovanie: - po 24 hodinách
Balenie: papierove vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg
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ATLAS MIG 2
rýchloschnúce lepidlo triedy C1FTE
Lepidlo je určené pre lepenie obkladov a dlažieb v priebehu krátko-
dobých opráv a rekonštrukcií v interiéroch a exteriéroch budov. Slúži 
pre lepenie rôznych druhov obkladačiek a dlaždíc malých a stredných 
rozmerov, so strednou nasiakavosťou: keramických (glazúrovaných, 
neglazúrovaných, klinkerových, gresových, mozaiky), cementových, 
kameninových, prírodného kameňa a pod. 
Základné vlastnosti
• pevne spojuje gresový obklad s podkladom
• pochôdznosť a šparovanie už po 4 hodinách
• možnosť lepenia „zhora dole“
• predĺžený otvorený čas
Základné parametre
• spotreba: od 2,2 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 2 – 5 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• špárovanie: už po 4 hodinách
Balenie: papierove vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg
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ATLAS PLUS - nový
plastické lepidlo triedy C2TE S1
dvojitá síla vlákien a polymérov
Lepidlo slúži pre lepenie obkladov a dlažieb, ktoré budú používané 
vo výnimočne ťažkých prevádzkových podmienkach, v interiéroch a 
exteriéroch budov. Je možné používať na sadrokartónové dosky, OSB 
dosky, staré obklady (obklad na obklad), na terasy, balkóny, stenové 
a podlahové vykurovanie. Slúži pre lepenie rôznych druhov obkla-
dačiek a dlaždíc malých, středných a veľkých rozmerov, so strednou 
nasiakavosťou: keramických (glazúrovaných, neglazúrovaných, klin-
kerových, gresových, mozaiky), kameninových a pod.
Základné vlastnosti
• 3 x vyššia počiatočná priľnavosť ≥ 1,5 N/mm2

• dokonalé zavädnutie už od 1°C
• na problematické a kritické podklady
• neobmedzená veľkosť obkladačiek a dlaždíc
Základné parametre
• spotreba: od 1,3 do 3,5 kg/1 m2 (v závislosti od rozmeru hladidla) 
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: fóliové vrecia 5 kg, 20 kg, 25 kg, 
paleta: 5 kg - 720 kg, 20 kg – 1100 kg, 25 kg – 1200 kg

ATLAS PLUS BIELY
biele plastické lepidlo triedy C2TE S1
Lepidlo je veľmi vhodné pre lepenie obkladov a dlažieb z prírodné-
ho a umelého kameňa napr. mramoru, v interiéroch a exteriéroch 
budov. Odporúča sa pre lepenie na problematických podkladoch 
ako napr.  sadrokartónové dosky, OSB dosky, staré obklady (obklad 
na obklad), na terasy, balkóny, stenové a podlahové vykurovanie. Je 
ideálny pre sklenenú mozaiku a obmúrovky krbov. Slúži pre lepenie 
rôznych druhov obkladačiek a dlaždíc malých, stredných a veľkých 
rozmerov, s  vysokou  nasiakavosťou: keramických, kameninových 
cementových a pod. 
Základné vlastnosti
• nerobí škvrny na veľmi nasiakavých obkladačkách a dlaždiciach
• obsahuje biely cement
• veľmi vysoká flexibilita
• predĺžený otvorený čas
• možnosť lepenia „zhora dole“
Základné parametre
• spotreba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• špárovanie: po 24 hodinách
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
Balenie: fóliové vrecia 5 kg, 25 kg, paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg - 1050 kg
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ATLAS PLUS EXPRESS
rychlotvrdnúce plastické lepidlo 
triedy C2FTE S1 
Lepidlo je určené pre lepenie obkladov a dlažieb v priebehu krát-
kodobých opráv a rekonštrukcií v interiéroch a exteriéroch budov.  
Je vhodné na problematické podklady (OSB dosky, starý obklad, 
teracco) a na deformovateľné podklady (terasy, podlahové vykurova-
nie). Slúži pre lepenie rôznych druhov obkladačiek a dlaždíc malých, 
stredných a veľkých rozmerov, so strednou nasiakavosťou: keramic-
kých (glazúrovaných, neglazúrovaných, klinkerových, gresových, 
mozaiky), cementových, kameninových a pod. 
Základné vlastnosti
• pre rychlé rekonštrukcie a opravy
• veľmi vysoká flexibilita
• predĺžený otvorený čas
• možnosť lepenia “zhora dole“
Základní parametry
• spotreba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• hrúbka vrstvy: 2– 5 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• špárovanie už po 4 hodinách
Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg
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ATLAS PLUS MEGA BIELY
biele hrubovrstvové plastické lepidlo
triedy C2E S1
Lepidlo je určené hlavne pre lepenie dlažby z lešteného gresu a 
kameniny v interiéroch a exteriéroch budov. Ideálne pre dlažby vy-
stavené deformáciam napr. na terasách a podlahovom vykurovaní. 
Dovoľuje zhotoviť dlažbu na problematických podkladoch. Slúži pre 
lepenie obkladačiek a dlaždíc stredných a veľkých rozmerov s veľ-
kou nasiakavosťou (keramických, kameninových a pod.), na ktorých 
môžu ľahko vzniknúť škvrny spôsobené kontaktom s šedým cemen-
tom.
Základné vlastnosti
• nerobí škvrny na veľmi nasiakavých obkladačkách a dlaždiciach
• 2 v 1 – lepí a vyrovnáva
• veľmi dobrá roztiekavosť
• bez efektu „prepadania“ dlaždice
Základné parametre
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 4 – 20 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• špárovanie: po 24 hodinách
Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg 

ATLAS PLUS MEGA
plastické lepidlo pre lepenie dlaždíc veľkých rozmerov, 
triedy C2E S1 
Lepidlo sa odporúča pre lepenie všetkých druhov dlažieb v interié-
roch a exteriéroch budov. Je vhodné hlavne pre dlažby, ktoré budú 
používané vo výnimočne ťažkých prevádzkových podmienkach 
spôsobených problematickým podkladom ako napr. sadrokartónové 
dosky, OSB dosky, teracco, staré obklady (obklad na obklad), a tiež 
ťažkými atmosférickými podmienkami napr. terasy, balkóny. Slúži pre 
lepenie rôznych druhov obkladačiek a dlaždíc stredných a veľkých 
rozmerov, so strednou a nízkou nasiakavosťou: keramických (glazo-
vaných, neglazovaných, klinkerových, gresových, mozaiky), kameni-
nových, cementových a pod. 
Základné vlastnosti
• roztiekavá a hrubovrstvová
• usnadňuje vyrovnanie polohy dlaždíc
• veľmi vysoká pružnosť
• predĺžený otvorený čas
• ideálne vyplňuje celý priestor pod dlaždicou
Základné parametre
• spotreba: od 2,0 kg/1 m2 pre obkladačky 30x30 cm
• hrúbka vrstvy: 4 – 20 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• špárovanie: po 24 hodinách
Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg 
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ATLAS PLUS S2 HYDRO
hydroizolačné vysoko plastické lepidlo
triedy C2TE S2
Lepidlo je možné používať v troch variantách:
• ako lepidlo na obklady a dlažby
• ako lepidlo na obklady a dlažby a hydroizolačná vrstva v jednej 

pracovne-technologickej operácií
• ako hydroizolačná vrstva
V receptúre lepidla ATLAS PLUS S2 HYDRO bola použita POLYMÉRO-
VÁ TECHNOLÓGIA DUÁLNYCH VLÁKIEN a TECHNOLÓGIA ELASTOMÉ-
ROVÝCH PLNIDIEL Z MODIFIKOVANÉHO KAUČUKU. Vďaka vysokému 
obsahu polymérických zlúčenin, vlákien a plnidiel z modifikovaného 
kaučuku, vykazuje toto lepidlo unikátne vlastnosti, ktoré z noho činia 
výrobok so špičkovými technickými a prevádzkovými parametrami, 
ktoré zaručujú trvalé lepené spojenie na dlhé roky.
Základné vlastnosti
• extra plastické lepidlo
• trikrát väčšia počiatočná prídržnosť ≥ 1,5 N/mm²
• predĺžený otvorený čas
• znížený sklz
• univerzálne použitie
Základné parametre
• spotreba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm (lepenie obkladov)
• hrúbka vrstvy: 5 -10 mm (hydroizolácia + lepenie obkladov)
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• škárovanie: po 24 hodinách
• doba spracovateľnosti: cca 2 hodiny
Balenie: fóliové vrecia 15 kg, paleta: 810 kg vo vreciach 15 kg

NOVINKA
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ATLAS FUGA ARTIS
jemnozrná škárovacia hmota (1-25 mm)
Škárovacia hmota je určená pre špárovanie obkladov a dlažieb 
v miestach s veľkou prevádzkou alebo miestach vystavených defor-
máciam. Používa sa v mokrých, vlhkých i suchých miestnostiach – kú-
pelniach, kuchyniach, chodbách, na schodoch a pod., v interiéroch a 
exteriéroch budov. Slúži k špárovaniu malých, stredných a veľkoploš-
ných obkladov a dlažieb: keramických (glazúrované, neglazúrované, 
gresové, mozaika), kameninových, sklenené mozaiky. 
Základné vlastnosti
• intenzívne a trvanlivé farby na dlhé roky 
• rychlotuhnúca, vysoko flexibilná
• veľmi dobré fungicídne schopnosti
• je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu 

s farebne zladenými silikónmi, ukončovacími lištami a ostatnými 
škárovacími hmotami ATLAS

Základné parametre
•  spotreba: 0,3 kg/1 m2/3 mm pre obkladačky 30x30 cm 
• šírka škáry: 1 – 25 mm
• 40 farebných odtieňov
Balenie: plastové vedierka 2 kg, 5 kg
paleta: 240 kg – vedierko 2 kg, 260 kg - vedierko 5 kg

ATLAS EPOXIDOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
dvojzložková škárovacia hmota (1-10 mm)
Je hmotou novej generácie s  výnimočnou trvanlivosťou a chemic-
kou odolnosťou, je určená hlavne pre miesta s veľkým prevádzkovým 
zaťažením.
Teplota použitia
•  ideálne hladká škára už od 1 mm
• veľmi ľahká aplikácia, umývanie a profilovanie
• odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám
• odolná proti ušpineniu
Základné parametre
• šírka škáry: 1 – 10 mm
• 12 farebných odtieňov
Balenie: plastové vedierka 2 kg, 5 kg
paleta: 240 kg - vedierko 2 kg, 260 kg - vedierko 5 kg

ATLAS DEKORAČNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
dekoračná škárovacia hmota (1-15 mm)
Pre škárovanie malých, stredných a veľkoplošných keramických 
(glazúrovaných, neglazúrovaných, gresových, mozaikových), kame-
ninových a sklenených obkladov a dlažieb v interiéroch budov.
Základné vlastnosti
• pre všetky rozmery a rôzne druhy obkladov a dlažieb
• flexibilná
• trvalý brokátový efekt, ideálny pre mozaiku a sklenené bloky
• ľahká na údržbu čistoty, veľmi dobrá fungicidná schopnosť
Základné parametre
• 5 farebných kompozícií
• šírka škáry: 1 - 15 mm
• teplota použitia: od 5°C do 35°C
• spracovateľnosť: 2 hodiny
Balenie: fóliové vrecka 2 kg
balenie: kartóny 10 x 2 kg, paleta: 36 kartónov (720 kg) 

ŠPÁROVACIA HMOTA ATLAS - ŠIROKÁ 
hrubozrná cementová škárovacia hmota (4-16 mm)
Hmota sa odporúča pre škárovanie obkladov a dlažieb na prvkoch 
malej architektúry, chodníkoch, cestičkách, sokloch v interiéroch a 
exteriéroch budov. Slúži tiež k škárovaniu mrovaných konštrukcií – z 
tehál, tvárnic a sklenených blokov. Je vhodná pre špárovánie stred-
ných a veľkoplošných keramických, gresových a kameninových ob-
kladov a dlažieb.
Základné vlastnosti
• odolná proti vrypom a praskániu
• možnosť pridania flexibility

ŠKÁROVACIA HMOTA ÚZKA  ATLAS
jemnozrná cementová škárovacia hmota (1-7 mm)
Hmota je určená pre škárovanie obkladov a dlažieb v mokrých, vlh-
kých a suchých miestnostiach, v interiéroch a exteriéroch budov. 
Je možné s ňou škárovať obklady a dlažby na deformovateľných 
podkladoch napr. s podlahovým vykurovaním. Slúži k škárovániu 
obkladačiek a dlaždičiek malých a stredných rozmerov: keramických 
(glazúrovaných, neglazúrovaných, gresových), cementových, kame-
ninových a sklenenej mozaiky.
Základné vlastnosti
• znížená nasiakavosť vodou
• veľmi dobrá mechanická odolnosť 
• ideálne hladká
• veľmi dobrá fungicidná schopnosť
• je súčásťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu 

s farebne zladenými silikónmi, ukončovacími lištami a ostatnými 
škárovacími hmotami ATLAS

Základné parametre
• šírka škáry: 1 - 7 mm
• teplota použitia: od 5°C do 25°C
• priemerná spotreba: 0,38 kg/m2/3 mm pre obkladačky 30 x 30 cm 
Balenie: fóliové vrecka 2 kg, 5 kg
balenie: papierové  kartóny 10 x 2 kg, 4 x 5 kg
paleta: 36 kartónov – 720 kg
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• obsahuje hrubé zrno
• je súčásťou systému pre pokládanie obkladov a dlažieb – spolu 

s farebne zladenými silikónmi, ukončovacími lištami a ostatnými 
škárovacími hmotami ATLAS.

Základné parametre
• 7 farebných odtieňov
• teplota použitia: od 5°C do 25°°Ć
• šírka škáry 4 – 16 mm
• priemerná spotreba: 0,6 kg/m2/5 mm pre obkladačky 60 x 60 cm 
Balenie: papierové vrecia 5 kg, 25 kg  
  paleta: 1000 kg vo vreckách 5 kg, 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS SILTON S
sanitárny silikón
Silikon je určený pre interiéry a exteriéry budov, pre kúpelne, kuchy-
ne, kúpele, práčovne, chodby, schodište, terasy, balkóny a fasády. 
Odporúča sa sa pre utesňovanie spojov obkladov alebo dlažby s 
vybavením miestnosti,  pre zhotovenie dilatačných špár. Slúži k špá-
rovániu keramických, gresových a klinkerových obkladov, sanitárnej 
keramiky, impregnovaného dreva, skla, porcelánu, eloxovaného hli-
níku, nerezu, smaltovaných povrchov a pod.
Základné vlastnosti
• veľmi dobrá fungicidná schopnosť
• vysoká priľnavosť
• odolný proti detergentom
• odolný proti ÚV žiareniu
• je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu s 

farebne zladenými škárovacími hmotami a ukončovacími lištami 
ATLAS

Základné parametre
• 36 farebných odtieňov
• spracovateľnosť: do cca 5 minut
• spotreba: 280 ml/11 bm/prierez škáry 4x6 mm
Balenie: kartuša 280 ml
balenie: kartóny po 6 ks alebo 12 ks (záleží od farebného odtieňa)
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MYKO
BARIÉRA

ATLAS SILIKON ARTIS 
sanitárny silikón
Silikon je určený pre interiéry a exteriéry budov, pre kuchyne, kúpel-
ne, kúpele, práčovne, chodby, schodiská, terasy, balkóny a fasády. 
Odporúča sa pre utesňovánie spojov obkladu alebo dlažby s vybave-
ním miestnosti, pre zhotovenie dilatačných špár. Slúži k špárovaniu 
keramických, gresových a klinkerových obkladov a dlažieb, sanitár-
nej keramiky, impregnovaného dreva, skla, porcelánu,  eloxovaného 
hliníku, nerezu, smaltovaných povrchov a pod.
Základné vlastnosti
• ntenzívne a trvanlivé farby na dlhé roky
• vysoká fungicidná schopnosť
• trvale flexibilná
• odolný proti ÚV žiareniu
• je súčásťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu s 

farebne zladenými škárovacími hmotami a ukončovacími lištami 
ATLAS.

Základne parametre
• 39 farebných odtieňov, vrátane transparentného
• spotreba: 280 ml/11 bm/prierez špáry 4x6 mm
Balenie: kartuša 280 ml
 balenie: kartóny po 6 ks nebo 12 ks (záleží od farebného odtieňa)
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ATLAS WODER E
vodotesná pružná fólia
Odporúča sa pre utesňovanie plôch pod obklady a dlažby, na ktoré 
nepôsobí tlaková voda - v kúpelniach, kuchyniach, na balkónoch a 
pod. Vytvára izoláciu ľahkého typu. Utesňuje plochy popri stenách a 
podlahách, okolo prechodov inštalačných vodných a kanalizačných 
trubiek – spolu s ponorenými do nej PODLAHOVÝMI A STENOVÝMI 
PRSTENCAMI. Slúži k utesňovaniu cementových, vápennocemento-
vých a saadrových omietok, cementových a anhydritových poterov, 
betónov, železobetónov a tiež stien z tehál, tvárnic, blokov, sadrokar-
tónových dosiek a pod. v interiéroch a exteriéroch budov.
Základné vlastnosti
• zabezpečuje pred vlhkom
• vysoká pružnosť
• súčasť utesňovacieho systému
Základné parametre
• hrúbka vrstvy 1 – 5 mm
• spotreba: cca 2 kg/1 m² 
Balenie: plastové nádoby 5 kg, 15 kg, paleta- 600 kg nádoby 5 kg, 
660 kg nádoby 15 kg
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ATLAS WODER DUO
dvojzložková hydroizolácia
Odporúča sa ako podobkladová hydroizolácia terás, balkónov, 
mokrých miestností a tiež pre utesnenie základov. Vytvára hydro-
izoláciu proti vlhkosti a vode (ľahkého, stredného a ťažkého typu).  
Účinne chráni pred pôsobením tlakovej a beztlakovej vody: cemen-
tové, vápennocementové omietky, cementové potery, betón, že-
lezobetón, múry z tehál, tvárnic, blokov, sadrokartónových dosiek,  
v interiéroch a exteriéroch budov.
Základné vlastnosti
• premosťovanie vrypov do 1 mm
• odolnosť proti destrukčnému tlaku vody
• pružnosť
• spevnenie polymérovými vláknami
Základné parametre
• hrúbka vrstvy 2 – 3 mm
• spotreba: cca 1,5 kg/1 m²/1 mm
Balenie: sada 32 kg: komponent A – papierové vrecia 24 kg, kompo-
nent B – plastová nádoba 8 kg, paleta- balenie 24 kg – 1008 kg, bale-
nie 8 kg – 480 kg sada 16 kg v umelohmotnom vedierku: komponent 
A – papierové vrecia 2 x 6 kg, komponent B – plastové nádoby 2 x 2  
kg, paleta - balenie 16 kg – 384 kg
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ATLAS WODER W
pružná utesňovacia hmota
Súčasť sady výrobkov pre zhotovenie hydroizolácie. Odporúča sa pre 
utesnenie plôch pod obklady, na ktoré  nepôsobí tlaková voda – v kú-
pelniach, kuchyniach a pod. Vytvára izoláciu ľahkého typu. Utesňuje 
povrchy stien a podláh, povrchy okolo prechodov trubiek vodné a 
kanalizačné inštalácie – spolu s ponorenými do nej  PODLAHOVÝMI 
ALEBO STENOVÝMI PRSTENCAMI. Slúži k utesňovaniu  cementových, 
vápennocementových a sádrových omietok, cementových a anhy-
dritových poterov, betónu, železobetónu a tiež múry z tehál, tvárnic, 
blokov, sadrokartónových dosiek a pod. v interiéroch budov. 
Základné vlastnosti
• zabezpečenie pred vlhkom
• vysoká pružnosť
• súčasť utesňovacieho systému
Základné parametre
• hrúbka vrstvy 1 – 5 mm
• spotreba: cca 0,9 kg/1 m² 
Balenie: plastové nádoby 4,5 kg, 10 kg,
paleta - 540 kg nádoby 4,5 kg, 650 kg nádoby 10 kg
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ATLAS WODER S
vodotesná cementová malta
Odporúča sa pre utesňovanie povrchov stavebných prvkov v interié-
roch a exteriéroch budov. Vytvára vodotesnú vrstvu – izoláciu ľahké-
ho, stredného alebo ťažkého typu (v závislosti od hrúbky nanesenej 
vrstvy). Druhy utesňovaných podkladov: minerálne, cementové, vá-
pennocementové omietky, podlahové podklady, betónové, železo-
betónové a murované prvky.
Základné vlastnosti
• pružnosť
• paropriepustnosť
• ochrana pred tlakovou vodou
• vysoká prídržnosť
• tuhnutie bez zmrštenia
• možnosť ponorenia utesňovacieho príslušenstva
Základné parametre
• hrúbka vrstvy 1 – 3 mm
• spotreba: 2 kg/1 m² na 1,5 mm hrúbky
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta- 1050 kg po 25 kg

UTESŇOVACIA PÁSKA, ROHOVÉ PROFILY A PRSTENCE ATLAS
príslušenstvo pre hydroizoláciu typu WODER
sú určené pre utesnenie problematických miest (ponorené vo fólii 
ATLAS WODER E, ATLAS WODER W alebo hmote ATLAS WODER DUO): 
• UTESŇOVACIA PÁSKA pre okraje stien a podlahových podkladov 

a tiež dilatačných špár
• UTESŇOVACÍE ROHOVÉ PROFILY – pre vnútorné a vonkajšie 

nárožia miestnosti,
• STENOVÝ PRSTENEC 120 x 120 mm pre trubkové prechody v múre, 
• PODLAHOVÝ PRSTENEC 425 x 425 mm – pre odtokovú mriežku 

v podlahe. 
Základné vlastnosti
• utesnenie okrajov a dilatácií
• vysoká pružnosť
• súčasť utesňovacieho systému
Základné parametre
• hrúbka 0,65 mm
• tlak max 3,30 barov
• teplotná odolnosť od – 30°C do +90 °C 
Balenie: utesňovacia páska – 50 bm a 10 bm,vonkajší rohový profil 
šedý – 25 ks, vnútorný rohový profil šedý – 25 ks, stenový prstenec 
120 x 120 – 25 ks, podlahový prstenec 425 x 425 mm – 10 ks

26
ATLAS WODER DUO EXPRESS
blesková dvojzložková hydroizolácia
Nová technológia pokládky dvojzložkovej izolácie – možnosť naná-
šania druhej vrstvy na ešte mokrú prvú vrstvu (mokré na mokré) a 
pokládky (lepenia) dlažieb po uplynutí 3 hodín od nanesení druhej 
vrstvy. Je určená pre vykonanie ucelených hydroizolácií pod kera-
mické obklady a na terasách, balkónoch, lodžiach a vonkajších scho-
diskách. 
Základné vlastnosti
• vysoká pružnosť - premosťuje rýhy do šírky 0,75 mm
• obsah špeciálnych polymérov
• vhodná zrnitosť a plnidlá
• • odolnosť voči UV žiareniu
Základné parametre
• pochôdznosť a lepenie obkladov po 3 hodinách
• metóda nanášania „mokré na mokre”
• teplota použitia od 3°C do 30°C
• spotreba: 2,4 kg/m² - izolácia stredného typu (stojatá voda v 

prehĺbeních)
Balenie: sada 24 kg: komponenta A – 2 x papierové vrece 9 kg,
komponenta B – plastová nádoba 6 kg, 

NOVINKA
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ATLAS HYDROBAND 
utesňovacia páska a kúpelňová sada
Kompletná KÚPELŇOVÁ SADA pre utesňovanie sprchovacích kútov. 
Súčasťou sady sú: 
• 7 bm utesňovacie pásky ATLAS HYDROBAND – páska o šírke 120 

mm (prostredný pás – 70 mm, bočné pásy s perforáciou – 25 
mm) - pre okraje stien a podlahových podkladov a pre dilatačné 
špáry,

•  1 utesňovací rohový profil ATLAS HYDROBAND –  profil vytvaro-
vaný z utesňovacej pásky – pre vnútorné nárožia miestností 

• 2 stenové manžety 120 x 120 mm – pružné manžety pre utesňo-
vanie trubkového prechodu v stene. Odporúča sa pre zvýšenie 
ochrany prvkov  náchylných na poškodenie v priebehu kontaktu 
s vodou a vlhkom, tiež vonkajšie (terasy, balkóny, pivničné múry).

Základné vlastnosti
• pružnosť
• extrémna pevnosť
• dvojitý fizelín zvýšujúci prídržnosť
• lisovanie v páske uľahčujúce montáž
• utesňované nárožie stien a podláh a tiež dilatáciu
Základné parametre
• hrúbka > 0,98 mm
• maximálny tlak 3,30 MPa
• teplotná odolnosť od – 30°C do +90 °C 
Balenie: Kúpelňová sada obsahuje:
                  utesňovacia páska – 7 bm
                  vnútorný rohový profil šedý – 1 ks
                  stenový prstenec 120 x 120 – 2 ks

29

ATLAS HYDROBAND 3G
utesňovacie pásky, rohové profily a prstence bez perforácie
Zabezpečujú podklad pred pôsobením vody a vlhkosti - spolu s 
podobkladovou hydroizoláciou ATLAS WODER E, ATLAS WODER W, 
ATLAS WODER DUO alebo ATLAS WODER S. Zvyšujú tesnosť okolo 
miest, v ktorých samotná hydroizolácia typu ATLAS WODER nie je 
dostatočnou ochranou pred vlhkom – hlavne v nárožiach mokrých 
a vlhkých miestností, pozdĺž spojenia stien s podlahou, pozdĺž dila-
tácií. Toto príslušenstvo chráni podklady pred vlhkosťou vo vnútri 
budov – omietky a potery v mokrých miestnostiach (kúpelniach, 
sprchovacích kútoch, kuchyniach), predovšetkým v mokrých zónach 
týchto miestností – okolo sprchovacích kútov, umývadiel, vaní, dre-
zov a pod. Chráni podklady i pred vonkajšou vlhkosťou - balkóny 
a terasy, pivničné múry a pod. Odporúčajú sa pre ochranu prvkov 
najviac náchylných na poškodenie v proebehu kontaktu s vlhkom – 
sádrových, anhydritových a porobetónových výrobkov. 
Základné vlastnosti
• vysoká odolnosť proti agresívnym faktorom
• odolnosť proti ÚV žiareniu
• pružnosť
• vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
Základné parametre
• celková hrúbka cca 0,7 mm
• teplotná odolnosť od – 30°C do +90 °C
• odolnosť proti tlakovej vode (1,5 barů)
• odolnosť proti ÚV žiareniu (500 h)
Balenie: 

• 

Vnútorné rohové profily – hromadné  balenie po 10 ks.
Vonkajšie rohové profily  - hromadné balenie po 10 ks.
Stenové prstence - hromadné  balenie po 10 ks.
Podlahové prstence – hromadné balenie po 10 ks.

Šírka pásky 125 mm 250 mm 400 mm

Dĺžka rolky 50 m a 10 m 10 m 10 mm

Hromadné balenie karton karton balík ve folii

BUTYLOVÁ PÁSKA ATLAS 
samolepiaca utesňovacia páska
Zabezpečuje tesnosť pozdĺž spojenia stien s podlahou a pozdĺž 
dilatácií – hlavne pri utesnovaní povrchu terasy - s prahom balkóno-
vých dverí, - s oplechovaním.
Základné vlastnosti
• pozdĺžna pevnosť
• samolepiaca vrstva s ľahko odstraniteľným zabezpečením
• dokonalá priľnavosť k hydroizolácii typu ATLAS WODER
Základné parametre
• šírka 100 mm a 150 mm
• hrúbka 0,85 mm (bez ochrannej vrstvy)
• teplotná odolnosť od – 35°C do + 60 °C
Balenie:

Šírka pásky 100 mm 150 mm

Dĺžka rolky 10 m 20 m
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ATLAS MATA 630
hydroizolačná a separačná rohož
Umožňuje pokládať keramické, kameninové dlažby a prírodný ka-
meň na problematických podkladoch (OSB dosky, parkety, podklady 
s nevyhovujúcou nosnosťou, znečistené podklady a pod.). Zabezpe-
čuje ventiláciu a odvod vlhkosti z dlažby. Obmedzuje vznik tepelné-
ho poškodenia.
Základné vlastnosti
• niveluje pnutie v dlažbe
• odvádza vlhkosť
• vyrába sa v zelenej farbe
Základné parametre
• váha 630 g/ m²
• celková hrúbka 6,5 mm
Balenie: rolka o šírke 1 bm (plus záhybová sieťka 0,1 m), 
dĺžka – 25 bm, paleta: 6 roliek 

34

Druh profilu Druh balenia Počet kusov v balení

hlavný profil s dĺžkou 2 m kartón 4

vnútorný alebo vonkajší 
rohový profil kartón 2

spojka kartón 10

šablóna ABS kartón (šablóna je balená 
spolu s hlavnými profilmi) 2

Druh profilu Druh balenia Počet kusov v balení

hlavný profil s dĺžkou 2 m fólia 1

vnútorný alebo vonkajší 
rohový profil fólia 1

spojka kartón 5

ukončenie: 1 sada
(1 ľavý a 1 pravý) kartón 2

Druh profilu Druh balenia Počet kusov v balení

hlavný profil s dĺžkou 2 m fólia 1

vnútorný alebo vonkajší 
rohový profil fólia 1

spojka kartón 5

ukončenie: 1 sada
(1 ľavý a 1 pravý) kartón 2

ATLAS 50 
hliníkové odkvapové profily pre balkóny a terasy
Profily zabezpečujú účinný odvod odpadovej vody z povrchu bal-
kónov alebo iných vodorovných stavebných prvkov ukončených 
keramickým obkladom. Zabezpečujú tesnosť v odkvapových zónach 
– konštrukcie profilov použitých v systéme umožňuje ich tesné spo-
jenie s hydroizoláciou a vrstvou podlahy.
Základné vlastnosti
• sú súčasťou systému pre odvod vody
• odolné proti atmosférickým vplyvom
• odolné proti mechanickému poškodeniu
• rychlá a ľahká montáż
Základné parametre
• váha profilu ATLAS 50 – 750 g/m
• hrúbka polyesterového povlaku. cca 70 μm
Balenie:

31
ATLAS 100 a 150
hliníkové odkapové profily pre balkóny a terasy
Profily účinne zabezpečujú odvod zrážkovej vody z povrchov bal-
kónov alebo iných vodorovných stavebných prvkov ukončených 
keramickou dlažbou. Udržujú tesnosť v odkvapových zónach – kon-
štrukcia profilov použitých v systéme umožňuje tesné spojenie s hy-
droizoláciou a vrstvou podlahy.
Základné vlastnosti
• sú súčasťou systému pre odvod vody
• odolné proti atmosferickým vplyvom
• odolné proti mechanickému poškodeniu
• rychlá a ľahká montáž
Základné parametre
• váha profilu ATLAS 100 – 610 g/m
• váha profilu ATLAS 150 – 1090 g/m
• hrúbka polyesterového povlaku . cca 70 μm
Balenie:

32

ATLAS 200 a 300
hliníkové odkvapové profily pre balkóny a terasy
Profily účinne zabezpečujú odvod zrážkovej vody z povrchov terás 
alebo iných vodorovných stavebných prvkov ukončených keramic-
kou dlažbou. Udržujú tesnosť v odkvapových zónach Umožňujú od-
vod vlhkosti pod dlažbou a obmedzujú možnosť poškodenia vply-
vom tepla (vďaka použitiu rohože ATLAS 630).
Základné vlastnosti
• možnosť použitia drenážnej a separačnej rohože
• možnosť montáže strešného odkvapu
• rychlá a ľahká montáž
• dlhoročná trvanlivosť
• tri farby – šedá (RAL 7037), hnedá (RAL 8019) a grafitová (7024)
Základné parametre
• váha profilov ATLAS 200 – 1180 g/m
• váha profilov ATLAS 300 – 1540 g/m
• hrúbka polyesterového povlaku. cca 70 μm
Balenie:

HYDROIZOLÁCIE
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DILATAČNÁ ŠNÚRA ATLAS
pružné vyplnenie dilatačných špár
Vyplnenie a utesnenie: - dilatačných špár v odkvapových systémoch 
na terasy a balkóny ATLAS 100 a ATLAS 150. – stavebných špár pred 
nanesením tesniacích hmôt - napr. pri zateplovaní budov, montáži 
okien a dverí, zhotovení dilatácií podláh, stien a pod. Používa sa ako 
podklad pod materiál, ktorý vyplňuje špáru, napr. silikón.
Základné vlastnosti
• odolná voči starnutiu
• nenasiakavá
• pohodlná behom montáže
• veľmi odolná proti roztrhnutiu
Základné parametre
• odolává teplotám -40°C do +95°C
• pracovná teplota -20°C do +40°C

Prierez šnúry Druh balenia Dĺžka v balení

6 mm cievka 500 m

10 mm cievka 350 m

15 mm cievka 500 m

20 mm cievka 500 m

6 mm fóliový sáčok 50 m

10 mm fóliový sáčok 50 m

15 mm fóliový sáčok 50 m

20 mm fóliový sáčok 50 m

PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY

38 39
ATLAS GRUNTO - PLAST
adhézny mostík na problematické podklady
Odporúča sa pre zlepšenie prídržnosti nových vrstiev (lepidiel, stie-
rok, hydroizolácií) k povrchom s nízkou nasiakavosťou, k výnimočne 
hladkým povrchom alebo povrchom so zbytkami starých lepidiel 
PVC, náterov a pod. Slúži k penetrácii podkladov ako napr.: hlad-
ký betón, staré obklady, teracco, OSB dosky, a tiež sádrokartónové 
dosky, sádrové a cementové omietky, neomietnuté steny z rôznych 
druhov tehál, blokov a tvárnic, betónové a anhydritové potery; dre-
votrieskové podklady.
Základné vlastnosti
• obsahuje drť
• zvetšuje povrch spojenia
Základné parametre
• spotreba: 0,3 kg/1 m²
• vysoká prídržnosť min 1 MPa
Balenie: plastové nádobky 5 kg, paleta: 625 kg v nádobkách 5 kg

ATLAS ULTRAGRUNT
rýchloschnúci penetračný náter na kritické podklady
Odporúča sa pre prípravu podkladu pod keramické a kameninové 
obklady a dlažby, pod podlahové potery rady ATLAS SMS a ATLAS 
SAM pokládané na kritických podkladoch. Používa sa v interiéroch 
a exteriéroch budov.
Základné vlastnosti
• aplikácia pri zvýšených teplotách od 5°C do 35°C
• dokonalá prídržnosť k nesavým podkladom
• pokládka ďalšej vrstvy už po 4 hodinách
Základné parametre
• spotreba: 0,3 kg/1 m²
• vysoká prídržnosť min 1 MPa
Balenie: plastové nádobky 5 kg, 15 kg
paleta: 625 kg v nádobkách 5 kg, 660 kg v nadobkach 15 kg

ATLAS UNI – GRUNT PLUS
hĺbkový penetračný náter
Odporúča sa pre nasiakavé, príliš savé a slabé podklady ako napr.: 
betónové a anhydritové potery. Zlepšuje podmienky tuhnutia mált – 
pomáha maltám získať vhodné technické parametre. Spevňuje štruk-
túru podkladu a vytvára na ňom dočasnú ochrannú vrstvu.
Základné vlastnosti
• pod cementové a anhydritové potery
• pod lepiace malty
• hlboko preniká do podkladu
• vysoká výdatnosť
Základné parametre
• spotreba: 0,05 - 0,2 kg/1 m²
• ďalšie práce možno začať po 4 hodinách
Balenie: plastové nádobky 1 kg, 5 kg
paleta: 432 kg v nádobkách 1 kg, 540 kg v nádobkách 5 kg

3736
ATLAS UNI - GRUNT
rychloschnúci penetračný náter
Odporúča sa pre nasiakavé, príliš savé a slabé podklady ako napr.: 
betón, sádrokartónové dosky, sádrové a cementové omietky, neo-
mietnuté steny z rôznych druhov tehál, blokov a tvárnic, betónové 
a anhydritové potery; drevotrieskové podklady. Zlepšuje podmienky 
tuhnutia mált – pomáha maltám získať vhodné technické parametre.
Základné vlastnosti
• pod cementové a anhydritové potery
• pod lepiace malty, omietky, stierky, farby
• spevňuje podklad
• vysoká výdatnosť
Základní parametry
• spotreba: 0,05 - 0,2 kg/1 m²
• ďalšie práce je možné začať už po 2 hodinách
Balenie: plastové nádobky 1 kg, 5 kg, 10 kg
paleta: 576 kg v nádobkách 1 kg, 540 kg v nádobkách 5 kg, 600 kg 
v nádobách 10 kg

Balenie:

HYDROIZOLÁCIE
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ATLAS SAM 150
rýchlotuhnúci, samonivelačný poter
CA-C20-F5
Je ideálnym materiálom pre rôzne druhy podlahového vykurovania 
(vodné, elektrické). Je možné ho používať v suchých miestnostiach: 
izbách, predsieňach, halách, salónoch, kanceláriach,  chodbách, ča-
kárniach a pod. Používa sa ako podklad pod dlažbu, kobercové kryti-
ny, PVC, plávajúce podlahy.
Základné vlastnosti
• výrobok na báze anhydritu a sadry
• pochôznost už po 6 hodinách
• bez dilatácie do 50 m2

• veľmi dobrá tepelná vodivosť
• samonivelačný – usnadňuje aplikáciu
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 15 – 60 mm
• pevnosť v tlaku: min 20 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg
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ATLAS SAM 500
samonivelačný poter pre rýchle spracovanie
CA-C20-F4
Vyrovnáva podklad v suchých miestnostiach: izbách, predsieňach, 
halách, salónoch, kanceláriach, chodbách, čakárňach a pod. Je ideál-
nym materiálom pre rôzne druhy podlahového vykurovania (vodné, 
elektrické). Používa sa ako podklad pod dlažbu, kobercové krytiny, 
PVC, plávajúce podlahy.
Základné vlastnosti
• výrobok na báze anhydritu a sadry
• je možné regulovať konzistenciu
• bez dilatácie do 50 m2

• veľmi dobrá tepelná vodivosť
• samonivelačný – uľahčuje aplikáciu
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 25 – 60 mm
• pevnosť v tlaku: min 16 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta 1050 kg po 25 kg

ATLAS SAM 200
samonivelačný poter
CA-C16-F5
Vyrovnáva podklad v suchých miestnostiach: izbách, predsieňach, 
halách, salónoch, kanceláriach, chodbách, čakárňach a pod. Je ideál-
nym materiálom pre rôzne druhy podlahového vykurovania (vodné, 
elektrické). Používa sa ako podklad pod dlažbu, kobercové krytiny, 
PVC, plávajúce podlahy.
Základné vlastnosti
• výrobok na báze anhydritu a sadry
• je možné regulovať konzistenciu
• bez dilatácie do 50 m2

• veľmi dobrá tepelná vodivosť
• samonivelačný – uľahčuje aplikáciu
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 25 – 60 mm
• pevnosť v tlaku: min 16 N/mm2 
Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg
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ATLAS SAM 100
samonivelačná stierka
CA-C35-F6
Odporúča sa pre vyrovnávanie podkladov v suchých miestnostiach: 
izbách, predsieňach, halách, salónoch, kanceláriach, chodbách, ča-
kárňach a pod. Používa sa ako podklad pod dlažbu, kobercové kryti-
ny, PVC, plávajúce podlahy.
Základné vlastnosti
• výrobok na báze anhydritu a sadry
• odolný voči miestnemu zaťaženiu
• bez dilatácie do 50 m2

• spojený s podkladom
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm
• pevnosť v tlaku: min 35 N/mm2 
Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS SMS 30
samonivelačný poter pre rýchle spracovanie
CT-C30-F7
Druhy finálnych vrstiev – dlažba, PVC, kobercové krytiny, plávajúce 
podlahy, parkety. Vyrovnáva podklad od 3 do 30 mm. Zvyšuje úroveň 
podlahy v celej miestnosti. Je možné ho používať v suchých miest-
nostiach – v izbách, predsieňach, halách, salónoch, kanceláriach, 
chodbách, čakárňach a pod. Používa sa tiež v miestnostiach so zvyše-
nou vlhkosťou ako napr. domáce kúpelne. Odporúča sa ako podklad 
pod podlahové krytiny v kanceláriach, materských školách, školách, 
bytoch a pod. – s ohľadom na hladký povrch a na jemné zrno.
Základné vlastnosti
• vynikajúca roztiekavosť
• pochôdznosť už po 4 hodinách
• nízke lineárne zmrštenie
• pre ručné a strojové aplikácie
Základné parametre
• spotreba: 16,5 kg/1 m2/10 mm
• hrúbka vrstvy: 3 – 30 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 30 N/mm2

Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta : 25 kg - 1200 kg

ATLAS SMS 15
samonivelačná stierka pre rýchle spracovanie
CT-C25-F7
Určená pre vyrovnávanie podkladov v rozsahu 1-15 mm. Je možné 
používat v izbách, predsieňach, halách, salónoch, kanceláriach, chod-
bách, čakárňach, kuchyniach a kúpelniach. Odporúča sa na vyrovná-
vanie povrchov stávajúcich podkladov s podlahovým vykurovaním. 
Po prevedení má veľmi hladký povrch – odporúča sa predovšetkým 
ako finálna vrstva pre podlahové podklady pod podlahové krytiny. 
Základné vlastnosti
• vynikajúca roztiekavosť
• pochôdznosť už po 4 hodinách
• pokladanie dlažby už po 24 hodinách
• nízke lineárne zmrštenie
• pre ručnú a strojovú aplikáciu
Základné parametre
• spotreba: 16,6 kg/1 m2/10 mm
• hrúbka vrstvy: 1 – 15 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 25 N/mm2 
Balenie: fóliové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg 

POTERY A PODLAHOVÉ PODKLADY
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ATLAS POSTAR 20
rýchloschnúci poter
CT-C20-F4
Používa sa pre zhotovenie podlahového podkladu pod keramické a 
kameninové dlažby, plávajúce podlahy, kobercové krytiny a PVC. Od-
porúča sa pre použitie v obytných a verejných budovách.
Základné vlastnosti
• ďalšie práce už po 5 dňoch
• pochôdznosť po 24 hodinách
• obmedzené lineárne zmrštenie
• pre miesta vystavené trvalej vlhkosti
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 20 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg
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ATLAS POSTAR 10
klasický cementový poter
CT-C25-F5-A15
Pre vykonanie podlahového podkladu alebo podlahy s hrúbkou 10 - 
100 mm. Môže byť podkladom pod nášľapné vrstvy ako napr. dlažby, 
parkety. Odporúča sa pre zhotovenie podlahových podkladov alebo 
podláh v obytných, verejných a priemyselných budovách a pod. Do-
voľuje vytvarovať sklon. Vhodný pre podlahové kúrenie.
Základné vlastnosti
• hustotvárny
• nízke lineárne zmrštenie
• pre ručné aplikácie
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 10 – 100 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 25 N/mm2 
• pochôdznosť: po 24 hodinách 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS POSTAR 40
cementový poter
CT-C30-F6-A22
Vytvára vrstvu s vysokou oteruvzdornosťou – odporúča sa pre obytné 
domy, sklady, priemyselné objekty, terasy a pod. Môže byť nášľapnou 
vrstvou alebo podkladom pod rôzne podlahové krytiny: keramickú 
a kameninovú dlažbu, epoxidové podlahy, koberce a PVC, parkety, 
plávajúce podlahy. Možnosti prevedenia: ako spojený s podkladom, 
na deliacej vrstve, plávajúca podlaha.
Základné vlastnosti
• pre miesta vystavené trvalej vlhkosti
• pre podlahové kúrenie
• nízke lineárne zmrštenie
• celistvá konzistencia
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 30 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg

DILATAČNÁ PÁSKA ATLAS
podlahový dilatačný profil
Slúži k prevedeniu okrajových a plošných dilatácií v plávajúcich 
podlahách. 
Základné vlastnosti
• dvojité prevedenie – s fóliovým plášťom a bez plášťa
Základné parametre
• nenasiakavé
• samolepiace
• obmedzujú možnosť praskania poteru
• izolujú proti hluku
Balenie: rolka 50 bm

ATLAS POSTAR 100
samonivelačný cementový poter
CT-C50-F7-A15
Pre prevedenie veľmi pevných podkladov – používa sa na podjazdoch, 
podzemných garážach, parkoviskách, terasách, balkónoch, sklado-
vých a výrobných halách a pod. Môže byť nášľapnou vrstvou alebo 
podkladom pod iné krytiny. Druhy finálnych vrstiev – keramické a 
kameninové dlažby, epoxidové podlahy, kobercové krytiny, PVC, par-
kety, plávajúce podlahy.
Základné vlastnosti
• obmedzené lineárne zmrštenie
• ľahká aplikácia
• ručná a strojová aplikácia
• hustotvárny
• celistvá konzistencia
Základne parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 50 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg

ATLAS POSTAR 80
rýchloschnúci cementový potěr
CT-C40-F7-A12
Odporúča sa pre rýchle opravy. Používa sa ako podklad pod nášľapné 
vrstvy ako napr.: keramické a kameninové dlažby, kobercové krytiny, 
PVC, plávajúce podlahy, parkety, epoxidové podlahy.
Základné vlastnosti
• ďalšie práce už po 24 hodinách
• pochôdznosť po 3 hodinách
• obmedzené lineárne zmrštenie
• hustotvárny
• celistvá konzistencia
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m2/1 cm
• hrúbka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnosť v tlaku: ≥ 40 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta 1200 kg po 25 kg

POTERY A PODLAHOVÉ PODKLADY 
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ATLAS ZW 50 
univerzálna vyrovnávajúca malta
Malta je určená pre opravy stavebných podkladov určených pod 
obklady a dlažby, stierky, omietky, podlahové podklady. Slúži k vy-
plňovaniu úbytkov, prehĺbenín a na vyrovnávanie iných nerovností 
podkladu. Používa sa tiež na zhotovenie súvislých podlahových pod-
kladov (spojených s podkladom).
Základné vlastnosti
• tvárna konzistencia
• spevnená polypropylénovými vláknami
• bez prasklín spôsobených zmrštením
Základné parametre
• spotreba: cca 18 kg/1 m²/10 mm hrúbky
• hrúbka vrstvy 3 - 50 mm
• pevnosť v tlaku min. 25,0 MPa
• lepenie obkladov a dlažieb po 5 hodinách pri hrúbke vrstvy 5 mm
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1200 kg vo vreciach 25 kg

57

ATLAS ZW 330
vyrovnávajúca malta pre rychlé spracovanie
Malta je určená pre opravy stavebných podkladov v interiéroch a ex-
teriéroch budov. Používa sa pod obklady a dlažby, stierky, omietky, 
podlahové podklady. Slúži k vyplňovaniu úbytkov, prehĺbenín a na 
vyrovnávanie iných nerovností podkladu. Používa sa tiež na zhoto-
venie súvislých podlahových podkladov (spojených s podkladom).
Základné vlastnosti
• tvárna konzistencia
• spevnená polypropylénovými vláknami
• bez prasklín spôsobených zmrštením
Základné parametre
• spotreba: cca 15 kg/1 m²/10 mm hrúbky
• hrúbka vrstvy 3 - 30 mm
• pevnosť v tlaku min. 20,0 MPa
• lepenie obkladov a dlažieb po 5 hodinách pri hrúbke vrstvy 5 mm
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1200 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS MONTER T - 5
rýchlotvrdnúca montážna malta
Odporúča sa na kotvenie stavebných prvkov na vodorovných a 
zvislých plochách – montáž stĺpov ohrád, balkónových a schodisko-
vých zábradlí, ukotvenie okenných a dverných rámov, brán, prvkov 
vodnej, plynovej, elektrickej inštalácie, a pod. Umožňuje kotvenie a 
spojovanie betónových prvkov. Účinne odvzoruje ich pôvodný tvar, 
napr. hrany. 
Základné vlastnosti
• začiatok tuhnutia už po 5 minutách
• vysoká pevnosť
• nespôsobuje koróziu ocele
• obmedzuje miestne presakovanie vody
Základné parametre
• prídržnosť: min 2,0 N/mm2

• pevnosť v tlaku po 24 hodinách: min. 20 N/mm²
• spracovateľnosť: cca 5 minút
Balenie: foliové vrecia 5 kg (hromadné balenie: kartón 4 x 5 kg), 
papierové vrecia 25 kg, paleta: 720 kg vo vreciach 5 kg, 1050 kg vo 
vreciach 25 kg

ATLAS MONTER T - 15
rýchlotvrdnúca montážna malta
Odporúča sa na kotvenie stavebných prvkov v murovaných, be-
tónových a železebetónových podkladoch: oceľové kotvy, stĺpy 
ohrád, balkónové a schodiškové zábradlie a pod. Umožňuje zhotoviť 
podstavce pod stroje, trámy alebo stĺpy. Používa sa ako vyplnenie 
priestoru medzi kamennými a betónovými chodníkovými doskami.
Základné vlastnosti
• nespôsobuje koróziu ocele
• vysoká prídržnosť k podkladu
• rychlý nástup pevnosti
• trvalé upevnenie už po 15 minutách
Základné parametre
• prídržnosť: min 1,2 N/mm2

• pevnosť v tlaku po 24 hodinách: min. 25 N/mm²
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS TEN - 10
rýchlotvrdnúca cementová malta
Malta je určená na opravy betónových a železobetónových prvkov 
– koriguje miestne nerovnosti i celé povrchy balkónov, terás, stĺpov, 
rámp, pilierov, schodov a pod. Slúži k vyplňovaniu úbytkov a prasklín 
v minerálnych podkladoch – omietkach, podlahových podkladoch a 
pod. Vytvára vrstvu s vysokou oteruvzdornosťou a pevnosťou v tlaku.
Základné vlastnosti
• rýchly nástup pevnosti
• obmedzené zmrštenie
• veľmi dobrá prídržnosť k stropom
Základné parametre
• spotreba: 20 kg/1 m²/1 cm hrúbky
• hrúbka vrstvy 5 - 30 mm
• pochôdznosť už po 3 hodinách
• pevnosť v tlaku min. 40 N/mm²
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS ADHER S
kontaktná vrstva pre opravy betónu
Je súčasťou systému pre opravy betónu a železobetónu – ATLAS BE-
TONER. Používa sa tiež pod podlahové potery ATLAS. Zaisťuje ďalšej 
vrstve systému vhodnú prídržnosť k podkladu. Dokonale niveluje 
nerovnosti podkladu.
Základné vlastnosti
• nespôsobuje koróziu oceľových prvkov
• veľmi nízke lineárne zmrštenie
• vysoká prídržnosť k betónu a oceli
Základné parametre
• spotreba: 1,2 kg/1 m²/1 mm
• prídržnosť: 1,5 N/mm2 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

MALTY PRE OPRAVY BETÓNU
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MUROVACIA MALTA PRE KLINKER ATLAS
obsahuje tras
Odporúča sa na murovanie s použitím klinkerových tehál a tvaroviek. 
Je možné murovať konštrukčné a dekoračné prvky – vonkajšie múry, 
stĺpy, múry ohrád alebo iných dekoračných a konštrukčných prvkov. 
Základné vlastnosti
• vysoká odolnosť proti výkvetom
• paropriepustnosť
• pre murovanie a špárovanie
Základné parametre
• pevnosť v tlaku: kategória M5
• hrúbka vrstvy: 6 – 40 mm
• spotreba: od 34 kg/1 m2 múru o hrúbke 1/2 tehly 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS KB-15
murovacia malta na pórobetón
Odporúča sa pre ložné a výplňové špáry pri murovaní z pórobetónu 
a plynosilikátu. Používá sa na murovanie na tenké špáry - optimálna 
hrúbka: 2-3 mm.
Základné vlastnosti
• ľahká a pohodlná pri práci
• vysoká výdatnosť
• nevytvára tepelné mosty
Základné parametre
• pevnosť v tlaku: kategória M5
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
• spotreba: 8 kg/1 m2 múru o hrúbke 24 cm 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

MUROVACIA MALTA ATLAS
klasická murovacia malta
Odporúča sa pre ložné a výplňové špáry pri murovaní základov, piv-
ničných a nadzemných múrov. Druhy murovaných prvkov – tehly, 
tvárnice a tiež iné keramické, vápennopieskové a betónové materiály.
Základné vlastnosti
• vysoká tvárnosť 
• paropriepustnosť
• vytvára pevný a stabilný múr
Základné parametre
• pevnosť v tlaku: trieda M5
• hrúbka vrstvy: 6 – 40 mm
• spotreba: od 34 kg/1 m2 múru o hrúbke 1/2 tehly
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

MUROVACIA MALTA M10 ATLAS
klasická murovacia malta
Odporúča sa na murovanie klasické, široké špáry. Slúži k murovaniu 
nadzemných častí budov, pivníc múrov a základov v armovaných a 
nearmovaných stavebných prvkoch, ktoré splňujú konštrukčné požia-
davky. Spojuje prvky a vytvára stabilný a pevný múr. Druhy murova-
ných prvkov – tehly, tvárnice a tiež iné keramické, vápennopieskové a 
betónové materiály.
Základné vlastnosti
• vysoká tvárnosť a prídržnosť
• predĺžený čas spracovateľnosti – cca 4 hodiny
Základné parametre
• pevnosť v tlaku: ≥10,0 N/mm2

• hrúbka vrstvy 6 – 40 mm
• spotreba: od 40 kg/1 m2 múr o hrúbke 1/2 tehly 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS ENDER S
vysprávková stierka pre opravy betónu
Je súčasťou systému na opravy betónu a železobetónu – ATLAS BE-
TONER. Vytvára vonkajšiu, finálnu vrstvu dopredu vyrovnanej a vy-
profilovanej plochy.
Základné vlastnosti
• vytvára hladký povrch. 
• jemnozrná
• vysoká mechanická pevnosť
Základné parametre
• spotreba: cca 20 kg/1 m²/10 mm
• hrúbka vrstvy: 3 – 10 mm
• pevnosť v tlaku: min 25 N/mm2

Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS FILER S
vysprávková malta pre opravy betónu
Je súčasťou systému na opravy betónu a železobetónu – ATLAS BE-
TONER. Dovoľuje korigovat nerovnosti podkladu pri miestnych i ce-
loplošných opravách.
Základné vlastnosti
• dovoľuje vytvarovať spád 
• pružnosť
• vysoká mechanická pevnosť
• pre ručné a strojové spracovanie
Základné parametre
• spotreba: cca 20 kg/1 m²/10 mm
• hrúbka vrstvy: 10 – 50 mm
• vysoká pevnosť v tlaku: min 60 N/mm2

• pochôdznosť:po cca 24 hodinách
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

MALTY PRE OPRAVY BETÓNU

MUROVACIE MALTY
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JADROVÁ OMIETKA ATLAS
klasická cementová omietka kat. III
Pre vykonanie dvojvrstvovej omietky kat. 0-III – omietka sa skláda z 
dvoch vrstiev: „predbežný postrek” a „vrchný nástrek”. Malta sa vyrá-
ba v dvoch verziách: k ručnej aplikácii alebo strojovej aplikácii (bale-
nie je dodatočne označené písmenom M). Druhy omietaných pod-
kladov – stropy a steny z tehál, blokov, tvárnic a iných keramických a 
silikátových materiálov toho druhu; povrchy z betónu, plynobetónu, 
drevotrieskových dosiek, cementové a vápennocementové omietky.
Základné vlastnosti
• vysoká tvárnosť
• na steny a stropy
• pre ručné i strojové spracovanie
Základné parametre
• spotreba: 25 kg/ 1,3-1,4 m2/1 cm 
• hrúbka vrstvy: 6 – 30 mm
• pevnosť v tlaku: kategória CS II
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg  
(ručné spracovanie), papierové vrecia 30 kg, paleta: 1080 kg vo vre-
ciach 30 kg (strojové spracovanie)

ATLAS REKORD 
biela cementová stierka
Odporúča sa na zahladzovanie povrchov stien a stropov – jemné 
zrno (do 0,2 mm) dovoľuje získať veľmi hladký povrch. Zlepšuje kva-
litu poškodených cementových a vápennocementových omietok a 
betónových podkladov. 
Základné vlastnosti
• na báze bieleho cementu
• jemné zrno – do 0,2 mm
• veľmi hladký povrch
• spevnený mikrovláknami
Základné parametre
• spotreba: 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm hrúbky 
• hrúbka vrstvy: 1 – 10 mm
• pevnosť: kategória CS II
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

CEMENTOVÝ POSTREK ATLAS
kontaktná vrstva v 2 a 3 - vrstvových omietkach
Je kontaktnou vrstvou v technológii 2 a 3 vrstvových omietok, naná-
ša sa priamo na podklad pred zhotovením vrchnej vrstvy cementovej 
alebo vápennocementovej omietky. Druhy omietaných povrchov – 
bloky, tvárnice a iné keramické alebo silikátové materiály toho druhu; 
povrchy z betónu, plynobetónu, drevotrieskových dosiek, cemento-
vé a vápennocementové omietky.
Základné vlastnosti
• zvyšuje prídržnosť omietky k podkladu
• znižuje náklady na prácu
• ručná a strojová aplikácia
• najvyššia normová kategória pevnosti
Základné parametre
• spotreba: cca 8 kg/ 1 m2

• hrúbka vrstvy: cca 4 mm
• pevnosť v tlaku: min. 6,0 N/mm²
Balenie: papierové vrecia 30 kg, paleta: 1080 kg vo vreciach 30 kg
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JADROVÁ OMIETKA PRIMA
vápennocementová omietka kat. III
Odporúča sa na ručné alebo strojové omietanie porobetónu v inte-
riéroch budov – v miestnostiach s normálnou vlhkosťou vzduchu a 
tiež v kuchyniach a kúpelniach. Vytvára omietku kat III – je možné ju 
používať ako klasickú dvojvrstvovú omietku. 
Základné vlastnosti
• ľahčená omietka - obsahuje perlit
• vysoká výdatnosť
• hladká – hrúbka zrna do 0,5 mm
• ľahká spracovateľnosť
Základné parametre
• spotreba: od 14 kg / 1 m  / 1 cm 
• hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm
• zvyšená tepelná odolnosť 0,80 W/mK
Balenie: papierové vrecia 30 kg, paleta: 1080 kg vo vreciach 30 kg

MUROVACIE MALTY
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ATLAS SILMUR
murovacia malta na silikátové prvky
Odporúča sa pre ložné a výplňové špáry pri murovaní zo silikátových 
prvkov, pórobetónu a plynosilikátu. Používa sa na murovanie na tenké 
špáry – optimálna hrúbka je 2-3 mm. Je možné ju používať na stierko-
vanie a vyrovnávanie povrchov.
Základné vlastnosti
• na báze bieleho alebo šedého cementu
• ľahko spracovateľná
• nevytvára tepelné mosty
Základné parametre
• pevnosť v tlaku: trieda M5, M7,5, M10 a M15 (popis na obaloch)
• hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
• spotreba: 4 kg/1 m2 múr o hrúbke 24 cm 
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg 

64
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SYSTÉM ATLAS ETICS
zatepľovací systém s použitím štandardných
polystyrénových dosiek
Základný, najčastejšie používaný kontaktný systém zatepľovania 
obvodových múrov s použitím polystyrénu (EPS). Pre rôzne druhy 
budov. Môže sa používať na omietnutých stenách ako aj na surovom 
murive z tehly, keramických, vápennopieskových a kameninových 
blokov, pórobetónu a betónu.
Základné vlastnosti
• výrazné zvýšenie tepelnej izolácie
• zníženie nákladov na vykurovanie
• zvýšenie pevnosti stien
• široká paleta tenkovrstvových omietok
• univerzálny – je možné používať rôzne lepiace malty a omietky 

podľa potreby
Základné parametre
• max hrúbka termoizolácie – 25 cm
• zatepľovanie budov do výšky 25 m
• lepenie polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, 

ATLAS HOTER S, ATLAS HOTER U alebo HOTER U BIELY, ATLAS 
GRAWIS S, ATLAS GRAWIS U.

• stierkovanie: ATLAS STOPTER K-50, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS 
HOTER U, ATLAS GRAWIS U.

7069
SYSTÉM ATLAS ETICS PLUS
zatepľovací systém s použitím štandardných
polystyrénových dosiek
Základný, najčastejšie používaný kontaktný systém zatepľovania 
obvodových múrov s použitím polystyrénu (EPS). Pre rôzne druhy 
budov. Môže sa používať na omietnutých stenách ako aj na surovom 
murive z tehly, keramických, vápennopieskových a kameninových 
blokov, pórobetónu a betónu.
Základné vlastnosti
• výrazné zvýšenie tepelnej izolácie
• zníženie nákladov na vykurovanie
• zvýšenie pevnosti stien
• široká paleta tenkovrstvových omietok
• univerzálny – je možné používať rôzne lepiace malty a omietky 

podľa potreby
Základné parametre
• max hrúbka termoizolácie – 25 cm
• zatepľovanie budov do výšky 25 m
• lepenie polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, 

ATLAS HOTER U2 alebo ATLAS HOTER U2-B, ATLAS HOTER S, 
ATLAS GRAWIS S. 

• stierkovanie: ATLAS HOTER U alebo ATLAS HOTER U2-B, ATLAS 
STOPTER K-100 (iba pod silikónové a silikón-silikátové omietky)
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SYSTÉM ATLAS ROKER G
stropný zatepľovací systém
Používa sa nad garáže, pivnice, prejazdy a podzemné prechody, pod-
zemné parkoviská, pre zábavné centrá, obchodné galérie a kancelár-
ske budovy a pod. Má tri varianty:
- finálny náter na výstužnej vrstve
- finálna tenkovrstvová omietka na výstužnej vrstve 
- finálna striekaná omietka ATLAS CERMIT MN priamo na minerálnej vlne.
Základné vlastnosti
• zvyšuje protipožiarnu ochranu budovy
• zvýšená zvukoizolácia
Základné parametre
• lepenie lamelovej minerálnej vlny ROKER W-20
• lepenie lamelovej minerálnej vlny ROKER W-20 alebo ROKER W-10 

(III varianta)
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SYSTÉM ATLAS XPS
kontaktný zatepľovací systém s extrudovaným 
polystyrénom XPS – Európske osvedčenie ETA
Odporúča sa pre soklovú a základovú časť budovy (sokly, pivnice a 
základy) na štíty budov, attiky, pozdĺž nárožia, v okolí vchodov do 
budovy.
Základné vlastnosti 
• vyššia mechanická odolnosť ako systém s polystyrénom EPS
• odoláva škodlivým vplyvom vlhkosti, spodnej a dažďovej vody
• odoláva biologickej korózií
Základné parametre
• vysoká kvalita je doložená Európskym technickým osvedčením 

ETA-07/0316
• lepenie polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER S, ATLAS 

HOTER U  
• stierkovanie: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U

SYSTÉM ATLAS ROKER 
zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny 
– Európske schválenie ETA
Je určený na zatepľovanie rôznych druho budov. Môže sa používať na 
omietnutých stenách ako aj na surovom murive z tehly, keramických, 
vápennopieskových a kameninových blokov, pórobetónu a betónu.
Základné vlastnosti
• zvyšuje protipožiarnu ochranu budovy
• vysoká paropriepustnosť
• zvyšená zvukoizolácia
• dovoľuje zatepľovať plošne tvarované fasady
• požadovaný na vysokých budovách – viac ako 25 m
Základné parametre
• lepenie lamelovej minerálnej vlny: ROKER W-20
• výstužná vrstva: ROKER W-20

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY 

SYSTÉM ATLAS 
zatepľovací systém s použitím štandardných 
polystyrénových dosiek alebo elastifikovaných 
polystyrénových dosiek - Európske osvedčenie ETA
Základný, najčastejšie používaný kontaktný systém zatepľovania ob-
vodových múrov budov s použitím polystyrénu (EPS). 
Základné vlastnosti
• veľmi dobrá zvukoizolácia
• zvýšenie tepelnej a akustickej izolácie obvodových múrov
• odporúčaný pre budovy v zónach s extrémnym hlukom – mest-

ské ulice, 
• letiská, priemyselné zóny
Základné parametre
• vysoká kvalita je doložená Európskym technickým osvedčením 

ETA-06/0081
• lepenie polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER S, 

ATLAS HOTER U
• stierkovanie: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U, ATLAS 

HOTER U BIELY
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OCHRANNÉ LIŠTY Z PVC
príslušenstvo pre zatepľovacie systémy
Chránia a dilatujú - používajú sa vo všetkých zatepľovacích systé-
moch ATLAS. Účinne zabezpečujú  odvod dažďovej vody z povrchu 
fasády alebo iných zvislých stavebných prvkov. Plnia dilatačnú funk-
ciu, oddelujú od seba časti, ktoré sa môžu líšiť svojmi vlastnosťami, 
napr. tepelnou rozťažnosťou. Umožňujú prenášanie konštrukčných 
dilatácií budovy na vrstvy zatepľovacieho systému. Vyrovnávajú 
okraje, vďaka čomu má fasáda estetický vzhľad. 
Základné vlastnosti
• pevnosť na dlhé roky
• odolnosť proti mechanickému poškodeniu
• ľahká a rychlá montáž
• je možné ich natierať farbou (sú biele)
Základné parametre

Lišta Dĺžka (m) Počet v balení 
(bm/ks)

okapová 2,5 62,5/25

rohová 2,5 125,0/50

okenná 6 mm 2,4 48,0/20

okenná 9 mm 2,4 48,0/20

dilatačná rovná 2,0 50,0/25

dilatačná rohová 2,0 50,0/25

podparapetná 2,0 50,0/25

SYSTÉM ATLAS RENOTER
zatepľovací systém na už zateplené obvodové múry
Je určený na zvýšenie tepelnej odolnosti obvodových múrov, ktoré 
boly skôr zateplené polystyrénom. Slúži na  zatepľovánie rôznych 
druhov budov. 
Základné vlastnosti
• nie je potrebné odstraňovať staré omietky
• celková hrúbka do 30 cm
• dve technológie nanášania: priamo na starú omietku alebo na 

starú vrstvu polystyrénu s odstranenou omietkou alebo v prípa-
de, keď omietka nebola nikdy nanesená.

Základné parametre
• lepenie dosiek a stierkovanie: STOPTER K-20 alebo HOTER U
• má Národné technické osvedčenie.

MECHANICKÉ UPEVNENIE (HMOŽDINKY)
príslušenstvo pre zatepľovacie systémy
Používajú sa ako dodatočné upevnenie tepelnej izolácie, ktoré chráni 
zateplenie pred atmosferickými výkyvmi, napr. vetrom.
Základné vlastnosti
• bráni vzniku tepelných mostov v miestach prechodu hmoždiniek 

cez zateplenie
• je možné vybrať vhodný druh hmoždiniek pre každý konštrukč-

ný materiál múru a pre
• každú hrúbku izolantu
Základné parametre
• hmoždinky s plastovým tŕňom na polystyrén
• hmoždinky s oceľovým tŕňom na polystyrén a minerálnu vlnu.

SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA ATLAS 150
súčasť zatepľovacích systémov ATLAS ETICS
Pre ponorenie vo vrstve lepiacej malty v priebehu zatepľovania v sys-
téme ATLAS ETICS.
Základné vlastnosti
• odolnosť voči alkáliam
• vysoká pevnosť
• tvárnosť
Balenie: dlžka – 50,0 m, šírka – 1,0 m

SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA  ATLAS 165
súčasť zatepľovacích systémov ATLAS ETICS
Pre ponorenie vo vrstve lepiacej malty v priebehu zatepľovania v sys-
téme ATLAS ETICS.
Základné vlastnosti
• odolnosť voči alkáliam
• vysoká pevnosť
• tvárnosť
Balenie: dlžka – 50,0 m, šírka – 1,0 m

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY 

SYSTÉM ATLAS CERAMIK
zatepľovací systém s použitím polystyrénu alebo XPS dosiek 
ukončených keramickým obkladom
Odporúča sa pre prízemné časti budov (sokly, pivnice, základy), 
vďaka keramickému obkladu má vyššiu odolnosť voči zašpineniu 
a vyššiu pevnosť ako zatepľovací systém s omietkou. Používa sa na 
obytné, verejné a priemyselné budovy.
Základné vlastnosti
• zvyšuje tepelnú izoláciu budovy
• znižuje náklady na vykurovanie
• zvyšuje pevnosť obvodových múrov
Základné parametry
• lepenie polystyrénu a stierkovanie: STOPTER K-20 alebo HOTER U
• má Národné technické osvedčenie
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ATLAS STOPTER K - 50 
biela lepiaca malta pre zatepľovacie systémy
Slúži na lepenie rôznych druhov termoizolantov a k prevedeniu vý-
stužnej vrstvy – je možné ju použiť na zateplenie polystyrénom (bie-
lym, grafitovým a s prímesou grafitu) a tiež minerálnou vlnou (fasád-
nou i lamelovou). Je ideálnym riešením na „zmiešaných” investíciách, 
na ktorých sa používa izolanty z rôznych materiálov. Bezpodkladová 
- nieje nutný podklad pod omietky.
Základné vlastnosti
• vysoká pružnosť
• vysoká prídržnosť
• paropriepustnosť
• vynikajúce pracovné parametre
• obmedzená savosť
• spevnenie mikrovláknom
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stierkovanie polystyrénu 3 – 3,5 kg/m2

• lepenie minerálnej vlny 4,5 – 5,5 kg/m2

• stěrkování minerálnej vlny 5,5 – 6,5 kg/m2

• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,1 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS STOPTER K - 100
Vysoko elastická, bezcementová, disperzná lepiaca malta 
pre zatepľovacie systémy
Slúži k prevedeniu výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch s 
polystyrénom (bielym a grafitovým), pod silikónové a silikátové 
omietky. Odporúča sa pre fasády, ktoré sú vystavené mechanickému 
poškodeniu, ako napr. budovy v mestkých centrách, sokly budov, 
vchody, schodiská a pod. Používa sa tiež ako výstužná vrstva pod 
tmavé omietky vykonané na veľkých plochách – dovoľuje znížiť 
súčiniteľ HBW dokonca do 6%. Produkt k priamemu použitiu, nie je 
potrebné miešať s vodou.
Základné vlastnosti
• vysoká pružnosť
• vysoká prídržnosť k podkladu
• premosťuje vrypy
• spevnená mikrovláknom
• ľahká aplikácia
• vysoko hydrofóbna
Základné parametre
• spotreba: 
• jedna vrstva sieťky - od 3,0 do 4,0 kg/m2

• dve vrstvy sieťky - od 5,0 do 5,5 kg/m2

• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobách 25 kg

ATLAS STOPTER K - 20 
2 v 1 - lepiaca malta na lepenie polystyrénu a stierkovanie
Súčasť zatepľovacích systémov. Slúži na lepenie polystyrénu (biely, 
grafitový a s prímesou grafitu) a XPS dosiek a k prevedeniu výstužnej 
vrstvy na neomietnutých stenách z tehál, blokov, tvárnic a iných ke-
ramických alebo silikátových materiáloch.
Základné vlastnosti
• vysoká prídržnosť
• vysoká paropriepustnosť
• možnosť použitia pri nízkych teplotách (od 0°C)
• odolnosť proti vrypom a praskaniu
• spevnenie mikrovláknom
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stierkovanie polystyrénu 3 – 3,5 kg/m2

• hrúbka výstužnej vrstvy 2 – 5 mm
• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS HOTER U /HOTER U BIELY
2 v 1 - lepiaca malta na lepenie polystyrénu, 
XPS a stierkovanie
Súčasť zatepľovacích systémov. Slúži k prevedeniu výstužnej vrstvy  
a lepenie polystyrénu (biely, grafitový a s prímesou grafitu) a XPS do-
siek na cementových a vápennocementových omietkach, betónu a 
plynobetónu, neomietnutých stenách z tehál, blokov, tvárnic a iných 
keramických alebo silikátových materiáloch.
Základné vlastnosti
• vysoká prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• zvýšená pevnosť (mikrovlákna)
• odolnosť proti vrypom a praskaniu
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stierkovanie 3 – 3,5 kg/m²
• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

LEPIACE MALTY PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
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ATLAS HOTER U2
2 v 1 - lepiaca malta na lepenie polystyrénu, 
XPS a stierkovanie
Súčasť zatepľovacích systémov. Slúži k prevedeniu výstužnej vrstvy  
a lepenie polystyrénu (biely, grafitový a s prímesou grafitu) a XPS do-
siek na cementových a vápennocementových omietkach, betónu a 
plynobetónu, neomietnutých stenách z tehál, blokov, tvárnic a iných 
keramických alebo silikátových materiáloch.
Základné vlastnosti
• gelová technológia
• použitie pri vysokých teplotách (do 35°C)
• pod tmavé, syté farby (HBW ≥ 15%)
• zvýšená odolnosť voči praskaniu
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stierkovanie 3 – 4 kg/m²
• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

86
ATLAS HOTER U2 - B
2 v 1 - lepiaca malta na lepenie polystyrénu, 
XPS a stierkovanie
Súčasť zatepľovacích systémov. Slúži k prevedeniu výstužnej vrstvy  
a lepenie polystyrénu (biely, grafitový a s prímesou grafitu) a XPS do-
siek na cementových a vápennocementových omietkach, betónu a 
plynobetónu, neomietnutých stenách z tehál, blokov, tvárnic a iných 
keramických alebo silikátových materiáloch.
Základné vlastnosti
• gelová technológia
• použitie pri vysokých teplotách (do 35°C)
• pod tmavé, syté farby (HBW ≥ 15%)
• vystužená mikrovláknom, biela, bezpodkladová
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stierkovanie 3 – 4 kg/m²
• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS ROKER W  
lepiaca malta na lepenie minerálnej vlny
Súčasť zatepľovania budov v systéme ATLAS ROKER. Slúži na lepenie 
minerálnej vlny a k prevedeniu výstužnej vrstvy na cementových a 
vápennocementových omietkach, betónu a plynobetónu, neomiet-
nutých stenách z tehál, blokov, tvárnic a iných keramických alebo sili-
kátových materiáloch. Vhodná na problematické podklady.
Základné vlastnosti
• vysoká prídržnosť
• vysoká paropriepustnosť
• odolnosť proti vrypom a praskaniu
• vysoká pružnosť
Základné parametre
• spotreba: lepenie minerálnej vlny 4,5 – 5,0 kg/m2

Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS ROKER U
lepiaca malta na lepenie minerálnej vlny a stierkovanie
Slúži na zatepľovanie na báze mineralnej vlny v zatepľovacom systéme 
ATLAS ROKER G (III varianta) a tiež v zatepľovacom systéme ATLAS RO-
KER. Je možné lepiť vlnu k stropom (zo strany stropu vo vnútri budov), 
nad ktorými  sa nachádza vykurované miestnosti – stropy prejazdov, 
prechodov, parkovacie miesta a pod. Je možné tiež lepiť vlnu k stenám 
a stropom (zo strany stropu vo vnútri budov) nevykurovaných miest-
ností ako napr. garáže, pivnice, nad ktorými sú vykurované miestnosti.
Základné vlastnosti
• vysoká prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• vysoká pevnosť
Základné parametre
• spotreba: lepenie vlny 4,5 – 5,5 kg/m2

• stierkovanie 5,5 – 6,5 kg/m²
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS GRAWIS S
lepiaca malta na lepenie polystyrénu
Slúži na lepenie polystyrénu na neomietnuté steny z tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických alebo silikátových materiálov, na betón, 
plynobetón, cementovú a vápennocementovú omietku.
Základné vlastnosti
• zvýšená prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• rychlý nástup pevnosti
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

LEPIACE MALTY PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
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ATLAS HOTER S
lepiaca malta na lepenie polystyrénu a XPS
Súčasť zatepľovacích systémov. Slúži na lepenie polystyrénu (bielýy, 
grafitový a s prímesou grafitu) a XPS dosiek na neomietnuté steny 
z tehál, blokov, tvárnic a iných keramických alebo silikátových ma-
teriáloch, na betón, plynobetón, cementovú a vápennocementovú 
omietku.
Základné vlastnosti
• zvýšená prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• rýchly nástup pevnosti
• odolnosť proti vrypom a praskaniu
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS GRAWIS U
2 v 1 - lepiaca malta na lepenie polystyrénu a stierkovanie
Slúži na prevedenie výstužnej vrstvy  a lepenie polystyrénu EPS na ce-
mentových a vápennocementových omietkach, betónu a plynobetó-
nu, neomietnutých stenách z tehál, blokov, tvárnic a iných keramických 
alebo silikátových materiáloch. Umožňuje lepenie polystyrénu vrátane 
elastifikovaných a grafitových dosiek, dosiek s prímesou grafitu.
Základné vlastnosti
• vysoká prídržnosť k podkladu
• veľmi dobré pracovné parametre
• odporúča sa do výšky 12 m
Základné parametre
• spotreba: lepenie polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stierkovanie 3 – 3,5 kg/m²
• hrúbka výstužnej vrstvy 2 – 5 mm
• prídržnosť: betón ≥ 0,25 MPa 
• prídržnosť: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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SILIKÓNOVÁ OMIETKA ATLAS
tenkovrstvová silikónová omietka 
Tenkovrstvová omietka pre vykonanie povrchov s dekoračnou štruk-
túrou baránka. Vhodná pre interiéry a  exteriéry budov.Odporúča sa 
ako fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu XPS 
dosiek a minerálne vlny. Odporúča sa pre fasády náchylné na ušpine-
nie a ťažké prevádzkové podmienky – dokonale sa osvedčuje na budo-
vách umiestnených blízko ciest, priemyselných zón, mestského centra 
a v okolí zelených terénov.
Základné vlastnosti
• priaznivá pre životné prostredie
• bio - ochrana
• veľmi nízka povrchová nasiakavosť
• odolná voči mikroprasklinám
• pružná a pevná
• trvanlivé farby
Základné parametre
• spotreba: ≤ 2,5 kg/m2 (N-15), ≤ 3,2 kg/m2 (N-20)
• hrúbka zrna: do 1,5 mm (N-15) alebo 2,0 mm (N-20)
• štruktúra: zrnitá (baránok) a rýhovaná
• prídržnosť: min 0,35 MPa
• 480 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobách 25 kg

SILIKÓNOVÁ OMIETKA IN ATLAS
tenkovrstvová silikónová omietka 
Tenkovrstvová omietka pre vykonanie povrchov s dekoračnou štruktú-
rou baránka. Vhodná pre interiéry a exteriéry budov. Odporúča sa ako 
fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu XPS do-
siek, a tiež na rovných, správne pripravených minerálnych podkladoch 
(napr. betón, klasické cementové a vápennocementové omietky).
Základné vlastnosti
• priaznivá pre životné prostredie
• veľmi nízka povrchová nasiakavosť
• hydrofóbna, vysoko paropriepustná
• pružná a pevná
• trvanlivé farby
Základné parametre
• spotreba:  ≤ 2,5 kg/m2 
• hrúbka zrna: do 1,5 mm 
• štruktúra: zrnitá (baránok)
• prídržnosť: min 0,35 MPa
• 400 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobách 25 kg

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA ATLAS
tenkovrstvová akrylátová omietka
Odporúča sa pre zhotovenie omietok s dekoračnou zrnitou štruktúrou 
-baránok. Používa sa v interiéroch a exteriéroch budov. Je vhodná ako 
finálna vrstva pri zatepľovaní budov s použitím polystyrénu alebo XPS 
dosiek. Odporúča sa na fasády vystavené ťažkým prevádzkovým pod-
mienkam – veľmi dobre sa osvedčuje na verejných a hospodárskych 
budovách.
Základné vlastnosti
• priaznivá pre životné prostredie
• bio - ochrana
• trvanlivé farby
• odolná voči prasklinám
• pružná a pevná
Základné parametre
• spotreba: ≤ 2,5 kg/m2

• hrúbka zrna: 1,5 mm alebo 2,0 mm
• štruktúra: zrnitá (baránok) a rýhovaná
• prídržnosť: min 0,35 MPa
• 400 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobách 25 kg
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ATLAS CERMIT SN - MAL
tenkovrstvová minerálna omietka pod náter
Je ekonomickou verziou omietky CERMIT SN, odporúča sa pre fasády, 
na ktoré chceme použiť inú farbu ako je dostupná v palete farieb mi-
nerálnych omietok ATLAS. Je ideálnou finálnou vrstvou zatepľovacích 
systémov. Vhodná na fasády budov, kde je dôležitá paropriepustnosť. 
Základné vlastnosti
• omietka pod náter farbou
• spevnená mikrovláknami
• paropriepustná
• odolná voči mikroprasklinám
Základné parametre
• spotreba: cca 2,5 kg/m2 – omietka SN-MAL 15, cca 3,5-4,0 kg/m2 

– omietka SN-MAL 25
• hrúbka zrna: do 1,5 a 2,5 mm
• štruktúra: zrnitá 
• pevnosť v tlaku: trieda CSII
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY A PODKLADOVÉ HMOTY POD OMIETKY

ATLAS CERMIT SN alebo DR
tenkovrstvová minerálna omietka
Je dekoračnou a ochrannou finálnou vrstvou fasády alebo vnútorných 
stien. Vytvára ľahkú a pevnú omietku – je ideálnou vrchnou vrstvou 
zatepľovacích systémov. Odpor[ča sa na fasády budov, kde je dôležitá 
paropriepustnosť. 
Základné vlastnosti
• 41 farebných odtieňov
• paropriepustná
• spevnená mikrovláknami
• hydrofobná
Základné parametre
• spotreba: cca 2,5 kg/m2 (SN 15), cca 3,0 kg/m2 (SN 20 a DR 20),
• hrúbka zrna 1,5 mm a 2,0 mm
• štruktúra: zrnitá (SN) alebo rýhovaná (DR)
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS CERMIT ND
tenkovrstvová minerálna omietka 
Je dekoračnou a ochrannou finálnou vrstvou fasády alebo vnútor-
ných stien. Obsahuje dolomitickú drť. Vytvára ľahkú a pevnú omiet-
ku – je ideálnou vrchnou vrstvou zatepľovacích systémov. Dokonale 
sa osvedčuje na budovách umiestnených blízko ciest, priemyselných 
zón, mestského centra a v okolí zelených terénov.
Základné vlastnosti
• dostupná vo 2 farbách – biela a pod náter
• paropriepustná
• spevnená mikrovláknami
• hydrofobná
Základné parametre
• spotreba: cca 2,0 kg/m2

• hrúbka zrna: 2 mm
• štruktúra: zrnitá (baránok)
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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ATLAS CERMIT BA-M
tenkovrstvová minerálna omietka so štruktúrou betónu
Je minerálnou omietkou napodobujúcou vzhľad a štruktúru betónu. 
Vytvára trvanlivú a dekoračnú povrchovú vrstvu fasády.  Môže sa na-
nášať na celom povrchu fasády alebo na jej častiach.Je určená pre 
vykonanie dekoračných a ochranných tenkovrstvových omietok v 
zatepľovacích systémoch na báze polystyrénu, na rovných, správne 
pripravených minerálnych podkladoch (napr. betón, klasické cemen-
tové a vápennocementové omietky).
Základné vlastnosti
• vysoká odolnosť voči mikroprasklinám
• vysoká odolnosť voči UV žiareniu a atmosferickým vplyvom
• znížená nasiakavosť
• dlhodobý, estetický vzhľad fasády
• odolnosť voči mikroorganizmom
Základné parametre
• spotreba: ≤ 3,0 kg/m2

• hrúbka zrna: do 1,5 mm
• štruktúra: hladká (napodobuje betón)
• prídržnosť: min 0,3 N / mm2

Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS CERMIT WN
tenkovrstvová minerálna omietka so štruktúrou dreva 
Je minerálnou omietkou napodobujúcou vzhľad a štruktúru betónu. 
Vytvára trvanlivú a dekoračnú povrchovú vrstvu fasády.  Môže sa na-
nášať na celom povrchu fasády alebo na jej častiach.Je určená pre 
vykonanie dekoračných a ochranných tenkovrstvových omietok v 
zatepľovacích systémoch na báze polystyrénu, na rovných, správne 
pripravených minerálnych podkladoch (napr. betón, klasické cemen-
tové a vápennocementové omietky). Štruktúra dreva sa vytvára po-
mocou silikonovej formy.
Základné vlastnosti
• vysoká odolnosť voči mikroprasklinám
• vysoká paropriepustnosť
• dlhodobý, estetický vzhľad fasády
• odolnosť voči mikroorganizmom
Základné parametre
• spotreba: od 2,5 do 3,0 kg/m2

• hrúbka zrna: do 1,0 mm 
• štruktúra: po použití silikonovej formy napodobuje drevo
• farba: biela
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

ATLAS BEJCA
moridlo pre omietku napodobujúcu drevo ATLAS CERMIT WN 
Slúži pre vykonanie tenkej, farebnej, ochrannej vrstvy na dekorač-
ných omietkach ATLAS CERMIT WN. Je súčasťou zatepľovacích sys-
témov ATLAS ETICS a ATLAS ROKER. Používa sa v interiéroch a ex-
teriéroch budov, tiež na betónových podkladoch, rôznych druhoch 
minerálnych omietok (hladkých a štruktúrovaných), na sadrokartó-
nových doskách a pod.
Základné vlastnosti
• vynímočná pružnosť vrstvy
• vysoká odolnosť voči znečistení
• prírodný vzhľad dreva
Základné parametre
• spotreba: 4 - 5 m2/1 l (jedna vrstva)
• 10 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádobky 1 l a 4 l

METALICKÝ LAK ATLAS
kovový efekt
Slúži pre vykonanie tenkej, metalickej ochrannej vrstvy na dekorač-
ných omietkach ATLAS CERMIT N-100, ATLAS CERMIT WN a na ATLAS 
REKORD. Používa sa v interiéroch a exteriéroch budov, tiež na betó-
nových podkladoch, rôznych druhoch minerálnych omietok (hlad-
kých a štruktúrovaných), na sadrokartónových doskách a pod.
Základné vlastnosti
• jedinečný metalický efekt na fasáde
• vysoká odolnosť voči atmosferickým vplyvom a UV žiareniu
• vysoká pružnosť
• vysoko hydrofóbny
• trvanlivé farby (4 farebné odtiene)
Základné parametre
• spotreba: z jednoho balenia pri jednej vrstve- 16-20 m2

Balenie: plastové nádobky 4 kg 

SILIKÓN - SILIKÁTOVÁ OMIETKA ATLAS
tenkovrstvová silikón - silikátová omietka 
Je dekoračnou a ochrannou vrstvou povrchu fasády a vnútorných 
Tenkovrstvová omietka pre prevedenie povrchov s dekoračnou 
štruktúrou baránka. Vhodná pre interiéry a exteriéry budov. Odporú-
ča sa ako fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu 
XPS dosiek a minerálnej vlny. Odporúča sa pre fasády, kde je dôležitá 
vysoká paropriepustnosť vnútorných stien – dokonale sa osvedčuje 
na budovách z pórobetónu, stenách bazénov, kuchýň alebo v starom 
stavebníctve.
Základné vlastnosti
• priaznivá pre životné prostredie
• bio - ochrana
• trvanlivé farby
• odolná voči mikroprasklinám
• pružná a pevná
Základné parametre
• spotreba: ≤ 2,5 kg/m2 (N-15), ≤ 3,2 kg/m2 (N-20)
• hrúbka zrna: do 1,5 mm (N-15) alebo 2,0 mm (N-20)
• štruktúra: zrnitá (baránok)
• prídržnosť: min 0,35 MPa
• 400 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobách 25 kg

ATLAS SILKAT
tenkovrstvová dekoračná silikátová omietka
Je dekoračnou a ochrannou  vrstvou povrchu fasády a vnútorných 
stien, ideálna ako finálna vrstva zatepľovacích systémov. Odporú-
ča sa pre fasády, kde je dôležitá paropriepustnosť tiež pre budovy 
umiestnené v okolí priemyselných zón.
Základné vlastnosti
• kremenná hmota modifikovaná silikónom
• dokonale paropriepustná
• odolná voči alkalíám
• trvanlivé farby
Základné parametre
• spotreba: od 2,5 kg/m2

• hrúbka zrna: do 1,5 mm 
• štruktúra: zrnitá (baránok)
• prídržnosť: min 0,3 N / mm2

• 352 farebných odtieňov
Balenie: umelohmotné nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobách 25 kg

TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY A PODKLADOVÉ HMOTY POD OMIETKY
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ATLAS DEKO M – varianta TM-5
dekoračná mozaiková omietka – efekt prírodného kameňa
Slúži pre vykonanie dekoračných a ochranných tenkovrstvových omietok 
v exteriéroch a interiéroch budov, v zatepľovacích systémoch na báze 
polystyrénu (EPS), a tiež na rovných, správne pripravených minerálnych 
podkladoch (napr. betón, klasické cementové, vápennocementové a 
sadrové omietky, SDK a OSB dosky, dobre priľnavé maliarské nátery a pod).
Základné vlastnosti
• vysoká oteruvzdornosť
• odolnosť voči čisteniu a drhnutiu
• hydrofóbna
• paropriepustná
• samočistiaca schopnosť
Základné parametre
• spotreba: ručná aplikácia 2,4 -3,6 kg/m²
• strojová aplikácia: 1 vrstva ručne 2,4 -3,6 kg/m², 2 vrstva strojom 

cca 0,7 kg/m²
• 13 farebných kompozícii k priamemu použítiu
• efekt prírodného kameňa
Balenie: 23,8 kg, zložka A – vrece s drťou 16,2 kg, zložka B – plastové 
vedierko s bázou 7,6 kg, dekoračné prímesi: čierna sľuda alebo strie-
borný brokat (v hotovej zmesi)

ANTIADHÉZNY PROSTRIEDOK ATLAS
prostriedok na silikónové formy so štruktúrou dreva 
Bráni priľnutiu minerálnej omietky ATLAS CERMIT WN k povrchu si-
likónovej formy pri vytlačovaní textury napodobujúcej povrch dreva. 
Efektívne zrýchľuje pracovný proces a zaručuje vytvorenie požadova-
ného finálneho vzhľadu.
Základné vlastnosti
• ľahké a bezpečné používanie
• bezfarebný
• nespôsobuje škvrny na podklade
• uľahčuje prácu so silikónovou formou
Základné parametre
• spotreba: cca 50 ml na jedno natretie formy
Balenie: plastová nádobka 5 l

ATLAS DEKO M – varianta TM-6
dekoračná mozaiková omietka – efekt pieskovca
Dekoračná omietka, ktorá dáva veľa možnosti pri projektovaní a vy-
konaní výstavnych sálov, autosalónov, kancelárií, bytov, schodísk, ča-
káreň, hal, predsieni, fasád, soklov, ohrad a pod. Slúži pre vykonanie 
dekoračných a ochranných tenkovrstvových omietok v exteriéroch a 
interiéroch budov, v zatepľovacích systémoch na báze polystyrénu 
(EPS), a tiež na rovných, správne pripravených minerálnych podkla-
doch (napr. betón, klasické cementové, vápennocementové a sadro-
vé omietky, SDK a OSB dosky, dobre priľnavé maliarské nátery a pod).
Základné vlastnosti
• vysoká oteruvzdornosť
• odolnosť voči čisteniu a drhnutiu
• bio - ochrana
• paropriepustná
• nízka nasiakavosť
Základné parametre
• spotreba: ručná aplikácia 1,5 -2,5 kg/m²
• strojová aplikácia: 1 vrstva ručne 1,5 -2,5 kg/m², 2 vrstva strojom 

cca 0,7 kg/m²
• efekt pieskovca
Balenie: 23,8 kg, zložka A – vrece s drťou 16,2 kg, zložka B – plastové 
vedierko s bázou 7,6 kg, dekoračné prímesi: čierna sľuda alebo strie-
borný brokát (v hotovej zmesi)

ATLAS DEKO M – varianta TM-0
štandardná dekoračná mozaiková omietka 
výrobne prefarbená
Dekoračná omietka, ktorá dáva veľa možnosti pri projektovaní a vy-
konaní výstavnych sálov, autosalónov, kancelárií, bytov, schodísk, ča-
káreň, hal, predsieni, fasád, soklov, ohrad a pod. Slúži pre vykonanie 
dekoračných a ochranných tenkovrstvových omietok v exteriéroch a 
interiéroch budov, v zatepľovacích systémoch na báze polystyrénu 
(EPS), a tiež na rovných, správne pripravených minerálnych podkla-
doch (napr. betón, klasické cementové, vápennocementové a sadro-
vé omietky, SDK a OSB dosky, dobre priľnavé maliarské nátery a pod).
Základné vlastnosti
• vysoká oteruvzdornosť
• odolnosť voči čisteniu a drhnutiu
• bio - ochrana
• bohatá koloristika
• nízka nasiakavosť
Základné parametre
• spotreba: ručná aplikácia 3,0 -4,0 kg/m²
• 4,5 -5,5 kg/m² pre omietky č. 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 

317, 420, 514,515
• prídržnosť: min 0,35 N/mm²
Balenie: 25 kg, plastové vedierko s bázou 7,6 kg, vrece s drťou 25 kg
15 kg, plastové vedierko s bázou 4,6 kg, vrece s drťou 25 kg 

ATLAS DEKO M – varianta TM-1
jemnozrná dekoračná mozaiková omietka 
Dekoračná omietka, ktorá dáva veľa možnosti pri projektovaní a vykonaní 
výstavnych sálov, autosalónov, kancelárií, bytov, schodísk, čakáreň, hal, 
predsieni, fasád, soklov, ohrad a pod. Slúži pre vykonanie dekoračných a 
ochranných tenkovrstvových omietok v exteriéroch a interiéroch budov. 
Základné vlastnosti
• vysoká oteruvzdornosť
• odolnosť voči čisteniu a drhnutiu
• bio - ochrana
• bohatá koloristika
• nízka nasiakavosť
Základné parametre
• spotreba: 1,5 - 2,5 kg/m²
• prídržnosť: min 0,35 N/mm²
• 120 možných kompozícií omietky
Balenie: 23,8 kg, zložka A – vrecia s drťou 3 x 5,4, kg,  zložka B – plas-
tové vedierko s bázou 7,6 kg, dekoračné prímesi: čierna sľuda alebo 
strieborný brokát (v hotovej zmesi)

ATLAS DEKO M – varianta TM-3
štandardná dekoračná mozaiková omietka 
Dekoračná omietka, ktorá dáva veľa možnosti pri projektovaní a vykonaní 
výstavnych sálov, autosalónov, kancelárií, bytov, schodísk, čakáreň, hal, 
predsieni, fasád, soklov, ohrad a pod. Slúži pre vykonanie dekoračných a 
ochranných tenkovrstvových omietok v exteriéroch a interiéroch budov.
Základné vlastnosti
• vysoká oteruvzdornosť
• odolnosť voči čisteniu a drhnutiu
• bio - ochrana
• vysoká pružnosť
• nízka nasiakavosť
• 20 možných kompozícií omietky
Základné parametre
• spotreba: ručná aplikácia 3,0 -4,0 kg/m²
• 4,5 -5,5 kg/m² pre omietky č.007 a 012
• prídržnosť: min 0,35 N/mm²
Balenie: 25,3 kg, zložka A – vrece s drťou – 17,7 kg, zložka B – plastové 
vedierko s bázou 7,6 kg

TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
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ATLAS CERMIT N - 100
Šablónová akrylátová omietka
Slúži pre vykonanie dekoračných a ochranných tenkovrstvových 
omietok v exteriéroch a interiéroch budo. Používa sa v zatepľovacích 
systémoch na báze polystyrénu (EPS), a tiež na rovných, správne pri-
pravených minerálnych podkladoch (napr. betón, klasické cemento-
vé, vápennocementové omietky a pod.). Je možné vykonať omietky 
pri použití šablón napr. imitujúcich tehlové alebo kamenné murivo.
Základné vlastnosti
• trvanlivosť farieb
• bio - ochrana
• odolná voči mikroprasklinám
Základné parametre
• spotreba: ≤ 2,0 kg/m2

• hrúbka zrna: do 1,0 mm
• štruktúra: zrnitá (baránok)
• 400 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg v nádobach 25 kg
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TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY

ATLAS CERPLAST
penetračný podkladový náter
Slúži k penetrácii podkladov pod tenkovrstvové omietky. Je veľmi 
dobre priľnavý k podkladu i k nanášaným omietkám. Je dočasnou 
ochrannou vrstvou pre fasády – pol roka chráni neomietnutú fasádu 
pred atmosferickými výkyvmi. Obsahuje drť, vytvára drsný povrch.
Základné vlastnosti
• zaručuje ideálnu prídržnosť omietky
• obmedzuje savosť
• spevňuje podklad
• uľahčuje nanášanie a štrukturovanie omietky
Základné parametre
• spotreba: 0,3 kg/m2

• 4 farby: biela, klinkerová, hnedá, grafitová
Balenie: plastové nádoby 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg (biela), 5 kg, 10 kg 
(ostatné farby), paleta: 625 kg v nádobách 5 kg, 650 kg v nádobách 
10 kg, 660 kg v nádobách 15 kg, 600 kg v nádobách 25 kg

ATLAS SILKAT ASX
penetračný podkladový náter
Penetrácie podkladu pod tenkovrstvové silikátové omietky. Chráni 
podklad pred nepriaznivým pôsobením novej vrstvy, je chemickou 
bariérou medzi podkladem a omietkou. Obmedzuje prenikanie farby 
z podkladu a vznik škvrn na povrchu omietky.Obsahuje drť, vytvára 
drsný povrch.
Základné vlastnosti
• zaručuje ideálnu prídržnosť omietky
• obmedzuje savosť
• spevňuje podklad
• uľahčuje nanášanie a štrukturovanie omietky
• vysoká paropriepustnosť
Základné parametre
• spotreba: 0,3 kg/m2

• prídržnosť: min. 1,0 N / mm2 
Balenie: plastové nádoby 15 kg, paleta: 660 kg v nádobách 15 kg,

ATLAS SILKON ANX
penetračný podkladový náter
Penetrácia podkladu pod tenkovrstvové silikónové a silikon-siliká-
tové omietky. Chráni podklad pred nepriaznivým pôsobením novej 
vrstvy, je chemickou bariérou medzi podkladem a omietkou. Obme-
dzuje prenikanie farby z podkladu a vznik škvrn na povrchu omietky.
Obsahuje drť, vytvára drsný povrch.
Základné vlastnosti
• zaručuje ideálnu prídržnosť omietky
• omedzuje savosť
• spevňuje podklad
• uľahčuje nanášanie a štrukturovanie omietky
• vysoká paropriepustnosť
Základné parametre
• spotreba: 0,3 kg/m2
• prídržnosť: min. 1,0 N / mm2 
Balenie: plastové nádoby 15 kg, paleta:  660 kg v nádobách 15 kg,

ATLAS SALTA
modifikovaná silikónová fasádna farba
Vhodná pre rôzne druhy budov – obytné (rodinné domy a obytné 
domy), verejné budovy, hospodárske a priemyselné objekty. Použí-
va sa ako dekoračný a ochranný náter - taktiež na plochy vystavené 
veľkému tepelnému a prevádzkovému zaťaženiu. Odporúča sa na 
čerstvé omietky – umožňuje náter tenkovrstvových minerálnych 
omietok po 5 dňoch po ich vykonaní. 
Základné vlastnosti
• výnimočná stálofarebnosť
• silno krycia
• vysoko odolná proti ušpineniu
• samočistiaca schopnosť
• nízko nasiakavá
Základné parametre
• spotreba: cca 4,0 m² pre jeden náter tenkovrstvových omietok
• nanášanie ďalšej vrstvy po 6 hodinách
• 400 farebných odtieňov podľa koloristiky SAH
Balenie: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l v nádobách 10 l

ATLAS SALTA S
fasádna silikátová farba
Vhodná pre rôzne druhy budov – obytné, verejné, hospodárske a 
priemyselné objekty. Odporúča sa hlavne pre natieranie silikátových 
omietok a čerstvých minerálnych omietok. Používa sa na plochy vy-
stavené veľkému tepelnému a prevádzkovému zaťaženiu. 
Základné vlastnosti
• ľahko sa čistí
• dokonale krycia a výdatná
• vysoko odolná proti ušpineniu
• vytvára hladký a matný povrch
Základné parametre
• spotreba: od 0,17 l/1 m² pre hladké podklady
• 352 farebných odtieňov 
Balenie: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l v nádobách 10 l
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ATLAS ARKOL NX
podklad pod silikónovú farbu
Penetracia podkladu pod silikónový náter napr. farbou ATLAS ARKOL 
N, FASTEL NOVA. Slúži k penetrácii cementových, vápennocemento-
vých, tenkovrstvových minerálnych a disperzných omietok, sadrových 
stierok a omietok, sadrokartónových dosiek a tiež neomietnutých 
stien z betónu, tehál, blokov, keramických alebo silikátových tvárnic.
Základné vlastnosti
• určený pre savé podklady
• zvyšuje prídržnosť
• spevňuje podklad
• rýchloschnúci a vydatný
Základné parametre
• spotreba: cca 0,2 kg/m²
Balenie: plastové nádoby 5 kg, paleta: 540 kg v nádobách 5 kg

ATLAS ARKOL SX
podklad pod silikátovú farbu
Penetrácia podkladu pod silikátový náter napr. farbou ATLAS ARKOL S. 
Slúži k penetrácii cementových, vápennocementových, tenkovrstvo-
vých minerálnych a disperzných omietok, sadrových stierok a omietok, 
sadrokartónových dosiek a tiež neomietnutých stien z betónu, tehál, 
blokov, keramických alebo silikátových tvárnic.
Základné vlastnosti
• určený pre savé podklady
• zvyšuje prídržnosť
• spevňuje podklad
• rychleschnúci a výdatný
Základné parametre
• spotreba: cca 0,2 kg/m²
Balenie: plastové nádoby 5 kg, paleta: 540 kg v nádobách 5 kg

 FASÁDNE FARBY
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ATLAS SALTA N
fasádna silikónová farba
Vhodná pre rôzne druhy budov – obytné, verejné, hospodárske a prie-
myselné objekty. Vysoko kvalitný produkt na báze silikónovej živice, 
polymerovej disperzie, organických a neorganických pogmentov.
Základné vlastnosti
• veľmi nízka nasiakavosť
• dokonale paropriepustná
• vysoko odolná proti ušpineniu
• samočistiaca schopnosť
Základné parametre
• spotreba: od 0,15 l/1 m² pre hladké podklady
• 400 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l v nádobách 10 l

ATLAS SALTA E
fasádna akrylátová farba
Používa sa na plochy vystavené veľkému tepelnému a prevádzko-
vému zaťaženiu: fasády škôl, obchodov, športových objektov, budov 
umiestnených blízko ciest, schodíšť a pod. Slúži ako dekoračný a 
ochranný náter. Je možné ju používať na cementové, vápennocemen-
tové omietky, tenkovrstvové minerálne a disperzné omietky, neomiet-
nuté múry z betónu, tehál, blokov, keramických a silikátových tvárnic.
Základné vlastnosti
• nízko nasiakavá
• odolná proti atmosferickým vplyvom
• BIO OCHRANA
• odolná proti ušpineniu
• samočistiaca schopnosť
• hladký a matný povrch
Základné parametre
• spotreba: cca 4,0 m² pre jeden náter tenkovrstvých omietok
• nanášanie ďalšej vrstvy po 6 hodinách
• doba schnutia od 2 do 4 hodin
• 400 farebných odtieňov podľa koloristiky SAH
Balenie: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l v nádobách 10 l

ATLAS SALTA N PLUS
fasádna silikónová farba
Vhodná pre rôzne druhy budov – obytné, verejné, hospodárske a prie-
myselné objekty. Vysoko kvalitný produkt na báze silikónovej živice, 
polymerovej disperzie, siloxanov, organických a neorganických pog-
mentov a modifikačných prísad. Používa sa ako ochranný náter alebo 
dekoračná výmaľba.
Základné vlastnosti
• veľmi nízka nasiakavosť
• dokonale paropriepustná
• vysoko odolná proti ušpineniu
• samočistiaca schopnosť
Základné parametre
• spotreba: od 0,15 l/1 m² pre hladké podklady
• 400 farebných odtieňov
Balenie: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l v nádobách 10 l
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INTERIÉROVÉ FARBY

121

123

125

122

124

126

ATLAS BIELA FARBA PRE INTERIÉRY
matný akrylátový interierový náter
Pre dekoračné alebo ochranné natieranie povrchov stien a stropov 
vo vnútri budov.
Základné vlastnosti
• vysoko výdatná
• snehovo biela
• dobre kryje
• matná
Základné parametre
• spotreba: do 14 m²/1 l farby pre jeden náter hladkého povrchu
• kvalitatívne krytie - III (PN-89/C-81536)
• odolnosť proti drhnutiu (po 28 dnech) - trieda 4 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutia: 3 hodiny
Balenie: umelohmotné nádoby 5 l, paleta: 400 l v nádobách 5 l

ATLAS ecoFARBA
akrylátový interierový náter
Pre dekoračné alebo ochranné natieranie povrchov stien a stropov 
vo vnútri budov. Druhy podkladov - cementové, vápennocemento-
vé omietky, tenkovrstvové minerálne a disperzné omietky, sadrové 
stierky a omietky, sadrokartónové dosky a tiež neomietnuté múry z 
betónu, teháll, blokov,a tvárnic. 
Základné vlastnosti
• paropriepustná
• snehovo biela
• dobre kryje
• matná
• neleskne sa po aplikácii hydrodynamickým prístrojom 
Základné parametre
• spotreba: do 14 m²/1 l farby pre jeden náter hladkého povrchu
• kvalitatívne krytie - III (PN-89/C-81536)
• odolnosť proti drhnutiu (po 28 dnech) - trieda 4 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutia: 2 hodiny
Balenie: plastové nádoby 5 l, 10 l, paleta: 400 l v nádobách 5 l, 440 l v 
nádobách 10 l

ATLAS proFARBA
biely latexový interierový náter
Pre dekoračné alebo ochranné natieranie povrchov stien a stropov 
vo vnútri budov. Druhy podkladov - cementové, vápennocemento-
vé omietky, tenkovrstvové minerálne a disperzné omietky, sadrové 
stierky a omietky, sadrokartónové dosky a tiež neomietnuté múry z 
betónu, tehál, blokov,a tvárnic.
Základné vlastnosti
• odolná proti dlhodobému drhnutiu
• paropriepustná
• snehovo biela
• tixotropná – ľahko sa nanáša, nestieka
• pružná
• ideálna pre aplikáciu hydrodynamickým prístrojom 
• ekologická – skoro nulový obsah lietavých organických látok
Základné parametre
• spotreba: do 14 m²/1 l farby pre jeden náter hladkého povrchu
• kvalitatívne krytie - II (PN-89/C-81536)
• odolnosť proti drhnutiu (po 28 dnech) - trieda 2 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutia: 2 hodiny
Balenie: plastové nádoby 5 l, 10 l, paleta: 400 l v nádobách 5 l, 440 l 
v nádobách 10 l

ATLAS optiFARBA
latexový interierový náter
Pre dekoračné alebo ochranné natieranie povrchov stien a stropov 
vo vnútri budov. Druhy podkladov - cementové, vápennocementové 
omietky, tenkovrstvové minerálne a disperzné omietky, sadrové stier-
ky a omietky, sadrokartónové dosky a tiež neomietnuté múry z betó-
nu, tehál, blokov,a tvárnic. 
Základné vlastnosti
• odolná proti dlhodobému drhnutiu
• paropriepustná
• snehovo biela
• tixotropná – ľahko sa nanáša, nestieka
• pružná
• neleskne sa po aplikácii hydrodynamickým prístrojom 
• ekologická – skoro nulový obsah lietavých organických látok
Základné parametre
• spotreba: do 14 m²/1 l farby pre jeden náter hladkého povrchu
• kvalitatívne krytie - III (PN-89/C-81536)
• odolnosť proti drhnutiu (po 28 dnech) - trieda 3 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutia: 2 hodiny
Balenie: umelohmotné nádoby 5 l, 10 l, paleta: 400 l v nádobách 5 l, 
440 l v nádobách 10 l

PODKLADOVÁ FARBA ATLAS 
biely akrylátový interiérový náter
Používa sa pre podkladové natieranie povrchov stien a stropov pred 
nanesením finálnej vrstvy – akrylátovej alebo latexovej farby. Zvlášť 
vhodná na sadrokartónové dosky alebo povrchy s nerovnomernou 
štruktúrou. Odporúča sa pre renovačné nátery podkladov natrených 
latexovými farbami (matnými a pololesklými). Slúži tiež k natieraniu 
dreva a drevotriesky.
Základné vlastnosti
• vyrovnáva savosť podkladov
• zlepšuje priľnavosť a krytie
• znižuje spotrebu vrchných náterov
• pružná, prenáša mikropraskliny
Základné parametre
• spotreba: do 8 m²/1 l farby pre jeden náter hladkého povrchu
• hustota: cca 1,45 kg/dm³
• viskozita: 6000-9000cP
• doba schnutia: 2 – 3 hodiny
• finálny náter: po min 2 hodinách
Balenie: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l v nádobách 10 l

ATLAS optiGRUNT
univerzálny penetračný náter
Používa sa pre správnu prípravu podkladu pod interiérové farby, ke-
ramické obklady, sadrové stierky a omietky, hydroizolácie.
Základné vlastnosti
• znižuje nasiakavosť podkladov
• krátka doba schnutia
• spevňuje podklad
Základné parametre
• spotreba: cca 0,05 – 0,2 kg emulzia na 1 m²
Balenie: umelohmotné nádoby 5 kg, paleta: 540 kg v nádobách 5 kg
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PLUS GIPSAR 
finálna sadrová stierka
Slúži k vystierkovaniu drsných a nerovných podkladov z betónu, po-
robetónu, omietok, sadry a sadrokartónu. Doporučuje sa pre celo-
plošné zhotovenie stierok na stenách a stropoch a vyplňovanie drob-
ných úbytkov a prehĺbenín po tapetách, vrypov a rýh po odstránení 
starých maliarskych náterov. Možno ju použiť pre opravy povrchu 
pred nanesením stierky, maliarskych náterov a tapiet. Vhodná pre 
gletovanie (hladenie) povrchu.
Základné vlastnosti
• možnosť ručného alebo strojového brúsenia
• zvýšená tvrdosť
• vnútorná aplikácia
• ideálne hladký povrch
• ideálne krytie farbou
• odolnosť proti praskaniu
Základné parametre
• spotreba: 0,8 kg/1 m2/1 mm hrúbky
• max hrúbka jednej vrstvy: cca 3 mm
• max hrúbka stierky: cca 5 mm
• spracovateľnosť: cca 60 minút
Balenie: fóliové vrecia 20 kg, paleta:1080 kg po 20 kg

GIPSAR UNI – SPEVNENÝ POLYMÉRMI
biela sadrová stierka
Slúži k vystierkovaniu drsných a nerovných podkladov z betónu, po-
robetónu, omietok, sadry a sadrokartónu. Doporučuje sa pre celo-
plošné zhotovenie stierok na stenách a stropoch a vyplňovanie drob-
ných úbytkov, vrypov, prehĺbenín po tapetách a rýh po odstránení 
starých maliarskych náterov. Možno ju použiť pre opravy povrchov 
pred nanesením stierky, maliarskych náterov a tapiet. Vhodná pre 
gletovanie (jemné vyhladenie) povrchu.
Základné vlastnosti
• spevnená polymérmi
• vnútorná aplikácia
• snehobiela farba
• veľmi dobré krytie farbou
• perfektná roztierateľnosť na podklad
Základné parametre
• spotreba: 1 kg/1 m2/1 mm hrúbky
• hrúbka vrstvy: cca 2 mm
• spracovateľnosť: cca 90 minút
Balenie: fóliové vrecia 5 kg, 10 kg, 20 kg, paleta: 1100 kg 
po 5 kg, 1100 kg po 10 kg, 1080 kg po 20 kg

SADRA + POLYMERY

D V O J I T É
TUHNUTIE

SADROVÉ VÝROBKY

ATLAS RAPID 
hotová polymérová stierka
Veľmi kvalitný, viacúčelový pastovitý tmel na báze polymérov a 
sadrového plniva. Je určený pre zhotovenie finálnych stierok sadro-
kartónových dosiek, omietok, porobetónu i betonových plôch v inte-
riéri. Vhodný pre celoplošné stierkovanie stien a stropov v interiéroch 
budov pred aplikáciou maliarskych náterov a tapiet. 
Základné vlastnosti
• snehobiela farba
• ľahko brúsiteľná
• pre vnútorné použitie
• ručná a strojová aplikácia
• možnosť nanášania veľmi tenkej vrstvy
Základné parametre
• spotreba: cca 1 kg/1 m2/1 mm hrúbky
• hrúbka vrstvy: 1 - 3 mm
• prídržnosť: ≥ 0,3 N/mm2

• doba schnutia: cca 6 hodín
Balenie: plastové nádoby 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg, paleta: 400 kg
po 2 kg, 640 kg po 8 kg, 702 kg po 18 kg, 672 kg po 28 kg

HUST
Á V

 N
ÁD

OBE / TVÁRNÁ PRI SPRACOVANÍ

TIXOTROPNÝ

EFEKT

128

ATLAS SOLARIS
ručná sadrová omietka
Slúži k ručnému zhotoveniu sadrových omietok – v interiéroch bu-
dov, v miestnostiach s normálnou vlhkosťou vzduchu, ako aj v ku-
chyniach a kúpeľniach. Odporúča sa na steny a stropy z tehál, blo-
kov, tvárnic a iných keramických alebo silikátových materiálov toho 
druhu, na betónové a porobetónové povrchy. Je vhodná pre rekon-
štrukčné práce – spracovanie zárubne počas montáže alebo výmeny 
okien, dverí a parapetov ako aj doplnenie väčších úbytkov (do 3 cm 
hĺbky) a vyplnenie vrypov na stenách a stropoch.
Základné vlastnosti
• doba spracovateľnosti – 120 minút
• široký rozsah použitia
• odolnosť proti praskaniu
• paropriepustná
• zaručuje optimálnu mikroklímu v miestnosti
Základné parametre
• spotreba: cca 0,85 kg/1 m2/1 mm hrúbky
• hrúbka vrstvy: 8 – 30 mm
• prídržnosť: ≥ 0,3 N/mm2

Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 700 kg vo vreciach 25 kg

HRÚBKA 

VRSTVY

8-30 mm

130129

VYSOKÁ

PEVN
OSŤ

SPOJENIA

ATLAS SOLARIS PLUS
Strojová ľahká sadrová omietka
Je určená pre strojové vykonanie interiérových jednovrstvových 
sadrových omietok v objektoch občianskej vybavenosti, hoteloch, 
nemocniciach, školách a tiež v obytných miestnostiach. Je možné ju 
nanášať nielen na steny a stropy v miestnostiach s bežnou vlhkosťou 
vzduchu, ale tiež v kuchyniach a kúpeľniach. Je určená k použitiu na 
podkladoch z keramických stavebných prvkov, vápennopieskových 
tehál, bežného betónu a pórobetónu. 
Základné vlastnosti
• doba spracovateľnosti – cca 4 hodiny
• vysoká mechanická pevnosť
• zvýšená výnosnosť
• odolnosť proti praskaniu
• paropriepustná
• zaručuje optimálnu mikroklímu v miestnosti
Základné parametre
• spotreba: cca 0,8 kg/1 m2/1 mm hrúbky
• hrúbka vrstvy: 8 – 30 mm
• prídržnosť: ≥ 0,3 N/mm2

Balenie: papierové vrecia 30 kg, paleta: 1200 kg vo vreciach 30 kg
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ATLAS BONDER
lepidlo na sadrokartónové dosky
Slúži k lepeniu sadrokartónových dosiek na stenách z tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických alebo silikátových materiálov toho dru-
hu, na betónových a porobetónových povrchoch, cementových a 
vápennocementových omietkach. Používa sa tiež k montáži štuka-
térie a iných dekoračných sadrových prvkov ako aj pre vyplňovanie 
úbytkov s hĺbkou do 20 mm v minerálnych podkladoch.
Základné vlastnosti
• veľmi dobrá prídržnosť k podkladom
• optimálna doba zavädnutia
• vysoká tvárnosť
• vysoká pevnosť spojenia
• nízke zmrštenie
Základné parametre
• spotreba: 2,5 – 5,0 kg/1 m2

• hrúbka vrstvy: cca 5 – 20 mm
Balenie: papierové vrecia 25 kg, paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg
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133
ATLAS STONER
sadrová stierka pre škárovanie bez použitia pásky
Slúži k škárovaniu sadrokartónových dosiek bez nutnosti dodatočnej 
výstuže – pásky alebo fizelínu v prípade, že dosky majú výrobne tva-
rované hrany. Vhodná tiež pre opravy stien a stropov. Odporúča sa na 
sadrové podklady pre miestne opravy povrchov sadrových omietok, 
stierok alebo sadrokartónových dosiek.
Základné vlastnosti
• veľmi dobrá pružnosť
• odolnosť proti praskaniu
• vysoká tvárnosť
• vysoká pevnosť spoja
• nízke zmrštenie v priebehu schnutia
Základné parametre
• spotreba: cca 0,50 kg na 1 bm spojenia
• hrúbka vrstvy: od 2 mm do 15 mm
• spracovateľnosť: cca 60 minút
Balenie: papierové vrecia 10 kg, paleta: 1000 kg vo vreciach 10 kg

SPEVNENÝ 

VLÁKNAMI

SADROVÉ VÝROBKY

STAVEBNÁ SADRA ATLAS
klasická stavebná a elektrikárska sadra
Pre rýchle opravy povrchov stien a stropov (vyplňovanie plošných 
nerovností, sadrovanie dier po hmoždinkách), pre montážne a in-
štalačné práce (pripevnenie elektroinštalačných krabíc, sadrovanie 
drážok pre elektroinštalačné rozvody a pod.). Možno tiež použiť na 
prípravu mált, sadrových prefabrikátov a výrobu sadrových foriem. 
Určená pre použitie v interiéroch budov.
Základné vlastnosti
• ručné spracovanie
• rýchlotuhnúca
• šedá farba 
Základné parametre
• spotreba: v závislosti od použitia
• počiatočná doba tuhnutia: po cca 3 minútach
• spracovateľnosť: cca 10 minút
Balenie: papierové vrecia 2 kg,15 kg, 30 kg
paleta: 960 kg vo vreciach 2 kg, 990 kg vo vreciach 15 kg, 1050 kg vo 
vreciach 30 kg
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IMPREGNÁTY, ČISTIACE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

ATLAS IMPREGNÁT NA OBKLADY A DLAŽBY
Tvorí ochranný mikro povlak, ktorý bráni prenikaniu nečistôt. Uľah-
čuje udržiavať ošetrený povrch v čistote. Minimalizuje riziko vzniku 
výkvetov a biologickej korózie na povrchu špáry. Obmedzuje vznik 
povrchových prasklín spôsobených vodou vniknutou do poréznej 
štruktúry materiálu. Chráni pred bežným prevádzkovým znečiste-
ním: tukmi, olejmi, kávou, čajom a vodou.
Základné vlastnosti
• Neglazovaným obkladom a dlažbám poskytuje jemne lesklú 

vrstvu
• bezfarebný – po zaschnutí zvýrazňuje farbu podkladu
• paropriepustný
• vracia pôvodný vzhľad starým a matným obkladom a dlažbám.
Základné parametre
• spotreba: 1,0 l impregnátu na zhruba 15 -20 m² 
Balenie: plastové nádobky 1,0 l

ATLAS IMPREGNÁT NA PIESKOVEC, TEHLY A OMIETKY
Chráni silne porézne povrchy pred znečistením a penetráciou vody. 
Zlepšuje čistotu podlahovín. Zaručuje dlhodobý, nemenný vzhľad 
naimpregnovaného povrchu. Vykazuje veľkú odolnosť voči alkáliám, 
kyslým dažďom, ÚV žiareniu a agresívnemu mestskému prostrediu.
Základné vlastnosti
• neobmedzuje paropriepustnosť
• má hydrofóbne vlastnosti
• zvýrazňuje farebný odtieň podkladu
• predlžuje životnosť impregnovaného povrchu
Základné parametre
• spotreba: 1 l prostriedku postačí na naimpregnovanie plochy 

5 – 15 m²
Balenie: kovové nádobky 1,0 l, 5,0 l

ATLAS IMPREGNÁT NA SÁDROVÉ A CEMENTOVÉ DEKORÁCIE
Chráni pred bežným znečistením tukmi, kávou, čajom, vínom. Umož-
ňuje intenzívne čistenie naimpregnovaného povrchu. Zaručuje 
nemenný vzhľad. Vďaka veľkej schopnosti penetrácie, preniká do 
vrchnej vrstvy poréznych dekoračných prvkov a tvorí na ich povrchu 
ochrannú vrstvu.
Základné vlastnosti
• je paropriepustný
• ľahko odstráňuje nečistôty
• nemení farebný odtieň podkladu
• predlžuje životnosť impregnovaného povrchu
Základné parametre
• spotreba: 1 l prostriedku postačí na naimpregnovanie plochy 

15 – 20 m²
Balenie: kovové nádobky 1,0 l

IMPREGNÁT NA PRÍRODNÚ KAMENINU A ZLINUTÉ DLAŽBY
Ochranná bariéra, ktorá bráni tvorbe škvŕn od vosku, oleja, vína, kávy 
a  vody. Zaručuje dlhodobý, nemenný vzhľad ošetreného povrchu. 
Uľahčuje udržiavať ošetrený povrch v čistote – vďaka veľkej schop-
nosti prenikať do hĺbky vrchnej vrstvy obkladov a dlažieb, a zároveň 
vytvárať na povrchu ochranný povlak. Obmedzuje výskyt poškodení, 
ktoré vznikajú v dôsledku zmrznutia vody v poréznom povrchu.
Základné vlastnosti
• je paropriepustný
• neleskne sa
• nemení farebný odtieň podkladu
• znížuje riziko tvorby výkvetov a vzniku biologickej korózie
Základné parametre
• spotreba: 1 l impregnátu na zhruba 15 – 20 m²
Balenie: plastové nádobky 1,0 l
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ATLAS MYKOS PLUS
koncentrát k likvidácii rias, hub a porastov
Fungicídný koncentrát slúži k dezinfekcii povrchu kamenických vý-
robkov, murovaných konštrukcií alebo iných stavebných materiálov 
(okrem dreva), fasád, zateplených múrov, omietok, betónu, vápen-
cov, kameniny atď. Umožňuje likvidáciu rozsiahlych a intenzívnych 
povlakov, vzniknutých pôsobením biologických vplyvov na rôznych 
podkladoch – minerálnych, keramických obkladoch a dlažbách a 
iných (po vykonaní skúšky). Likviduje pleseň na fasáde, terase, v piv-
niciach a na náhrobnom kameni atď.
Základné vlastnosti
• pôsobi rýchlo a efektívne
• je možné ho riediť
• ošetrené miesta je možné pretierať farbami
• likviduje mikroorganizmy na čistenej ploche v akejkoľvek fáze 

ich vývoja
• pôsobí preventívne
Základné parametre
• spotreba: 0,02 l koncentrátu na 1 m2 zaplesnenej plochy
Balenie: plastové nádoby: 1 l a 5 l

IMPREGNÁTY, ČISTIACE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ CEMENTOVÉ ZNEČISTENIE
Odstraňuje staré usadeniny, soľné škvrny, hrdzavé výkvety. Pre spe-
kané dlažby, keramické obklady a dlažby, klinker, betón. Čistí extrém-
ne znečistené nástroje a zariadenie od cementových mált. Odporúča 
sa pre odstraňovanie nečistôt po stavebných prácach (malých i veľ-
kých opravách a nových realizáciach), kde boli použité minerálne 
omietky – omietanie a murovanie, zatepľovacie práce, liatie podla-
hových zmesí, lepenie a špárovanie obkladov a dlažieb. Odporúča sa 
tiež na čistenie náradia a zariadení, na ktorých sú zatvrdnuté zvyšky 
minerálnych mált – miešačky, podávacie zariadenia, omietačky, mu-
rárske kelne, hladítka atď.
Základné vlastnosti
• možnosť riedenia v závislosti od druhu a stupňa znečistenia
• veľmi účinný, silný koncentrát
Základné parametre
• spotreba: v závislosti od druhu a stupňa znečistenia
Balenie: plastové nádoby 1 l, 5 l
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ATLAS EFEKT MOKRÉHO KAMEŇA
Zintenzívňuje sýtosť farby impregnovaného povrchu. Ideálny pre 
prírodnú kameninu, zámkovú dlažbu a teracco. Impregnuje povrch 
prírodnej i syntetickej kameniny – chráni ho pred pôsobením prachu, 
znečistení a vzniku stop po stekajúcej vode atď. 
Základné vlastnosti
• vytvára efekt mokrého kameňa, neleskne sa
• zintenzívňuje odtieň prírodného kameňa
• nespôsobuje efekt klzkého povrchu
Základné parametre
• spotreba: 0,25 l impregnátu na zhruba 10 m² (1 liter na cca 40 m²).
Balenie: kovové nádobky 0,25 l

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE SILIKÓNU
Dobre a rýchlo odstraňuje poškodené silikónové tesnenie. Ideálny 
pomocník pri výmene silikónových škárovacích hmôt. Pripraví pod-
klad pre aplikáciu nového silikónu. Je hustou pastou na báze rozpúš-
ťadiel.
Základné vlastnosti
• nekvápe a nesteká zo zvislých povrchov
• nepoškodzuje okolité povrchy
• set obsahuje špachtličku pre nanášanie preparátu
Základné parametre
• spotreba: záleží od hrúbky odstraňovaného silikónu
Balenie: plastové nádobky 0,15 kg

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN A ZNEČISTENÍ 
PO EPOXIDOVÝCH ŠPÁROVACÍCH HMOTÁCH
Odstraňuje zvyšky špárovacích hmôt z obkladov a dlažieb a náradia.
Uľahčuje úplné odstránenie epoxidovej špárovacej hmoty z keramic-
kých a sklenených obkladov a dlažieb.
Základné vlastnosti
• Pôsobí selektívne na polyméry, rozpúšťa ich, a uľahčuje ich 

odstránenie z povrchu.
• Spoľahlivo odstraňuje povlaky a škvrny z epoxidovej špárovacej 

hmoty.
Základné parametre
• spotreba: 1,0 l prostriedku na zhruba 10 – 20 m² 
Balenie: plastové nádobky 1,0 l
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ATLAS DELFIN
impregnát na obklady, dlažby a špáry
Odporúča sa pre ochranu pred typickou užitkovou špinou – od ole-
jov, tukov, kávy, čaju a vody. Vytvára ochrannú vrstvu na poréznom 
povrchu, ktorý ľahko podlieha štrukturálnej špine. Uľahčuje udržo-
vanie čistoty. Druhy chránených povrchov:  cementové špáry, veľmi 
nasiakavé obklady a dlažby (keramické neglazúrované, kameninové 
a cementové).
Základné vlastnosti
• dáva jemný lesk neglazúrovaným obkladom a dlažbám
• transparentný
• odolný voči čistiacím prostriedkom
Základné parametre
• spotreba: 1,0 kg/15 - 20 m²
• pochôdznosť: po 24 hodinách
Balenie: plastové nádobky 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 
paleta: 0,5 kg - 300 kg, 1 kg - 576 kg, 5 kg - 540 kg
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ATLAS ČISTÉ OBKLADY A DLAŽBY
Dobre odstraňuje prevádzkové znečistenie. Ideálny pre obklady a 
dlažby vrátane spekaných dlažieb. Odporúča sa pre pravidelné čis-
tenie bežne alebo i extrémne znečistených povrchov obkladov a 
dlažieb. Dobre odstraňuje uschnuté škvrny po olejoch, tukoch, čaji, 
káve, víne, popisovačoch, fixkách, pastelkách, topánkach.
Základné vlastnosti
• rýchlo a ľahko obnovuje čistené povrchy
• ľahko a rýchlo sa aplikuje
• nemení farebný odtieň podkladu
• znížuje riziko tvorby výkvetov a vzniku biologickej korózie
Základné parametre
• spotreba: záleží od intenzity a charakteru znečistenia
Balenie: plastové nádobky 1,0 l

ATLAS MYKOS č.1
Voči plesňam a riasam
Používa sa k okamžitej alebo preventívnej či periodickej dezinfek-
cii povrchu vaní, sprchových kútov, podláh v interiéroch budov so 
zvýšeným výskytom vlhkostí. Je možné ho použiť i v exteriéroch – 
napr. na balkónoch atď. Umožňuje likvidáciu ľahkých a stredných 
povlakov, vzniknutých pôsobením biologických vplyvov na rôznych 
podkladoch – minerálnych, keramických obkladoch a dlažbách, 
akrylových plochách a cementových alebo epoxidových škárovacích 
hmotách. 
Základné vlastnosti
• Pôsobi rýchlo a efektívne.
• ľahko sa aplikuje
• ošetrené miesta je možné pretierať farbami.
• likviduje mikroorganizmy na čistenej ploche v akejkoľvek fáze 

ich vývoja.
Základné parametre
• spotreba: 0,1 l preparátu na 1 m² infikovaného povrchu.
Balenie: plastové nádoby s atomizérom: 0,5 l.

ATLAS SZOP
koncentrát čistiaceho prostriedku na odstraňovanie zbytkov 
cementových a vápenných mált
Odporúča sa na odstraňovanie zbytkov cementu, vápna a sádry. Čis-
tí špinu, hrdzavé a vodné usadeniny, škvrny a pod. Druhy čistených 
povrchov: keramické obklady a dlažby (glazúrované, neglazúrované, 
gresové, klinkerové a kameninové), sanitárna keramika, smaltované, 
lakované, nerezové a umelohmotné povrchy.
Základné vlastnosti
• obsahuje neorganickú kyselinu
• rieditelný vodou max 1:15
• ľahký v použití
Základné parametre
• spotreba: v závislosti od stupňa ušpinenia 
• pH max 2
Balenie: plastové nádobky 1 kg, paleta: 432 kg v hromadných 
fóliových baleniach po 12 ks /1 kg.

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN A POVLAKOV
PO FARBÁCH, PENETRÁTOCH A OMIETKACH
Spoľahlivo odstraňuje škvrny a povlaky spôsobené interiérovými 
alebo i exteriérovými nátermi, omietkami, penetračnými emulziami 
a adhéznymi mostíkmi z povrchu stavebných materiálov. Umožňuje 
vyčistiť povlaky z balkónových a okenných profilov po ukončení fa-
sádnych opráv. Slúži pre odstraňovanie škvŕn po farbách a penetrač-
ných prostriedkoch z podláh, drevených okenných a dverných rámov 
po skončení maľby v interiéroch budov.
Základné vlastnosti
• možnosť riedenia (max v pomere 1:5)
• nepoškodzuje PVC, drevo, lamináty a glazované povrchy
Základné parametre
• spotreba: záleží od intenzity a charakteru znečistenia 
Balenie: plastové nádobky 1,0 l

IMPREGNÁTY, ČISTIACE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
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ATLAS SZOP 2000
koncentrát čistiaceho prostriedku na odstraňovanie špiny 
po polymérových disperziách
Odporúča sa na odstraňovanie zbytkov disperzií – škvrny po pe-
netračných prostriedkoch (napr. UNI-GRUNT), ochranných prostried-
koch (napr. DELFIN), emulzných farbách, disperzných omietkach.  
Druhy čistených povrchov: keramické obklady a dlažby (glazúro-
vané, neglazúrované, gresové, klinkerové a kameninové), sanitárna 
keramika, smaltované, lakované, nerezové a umelohmotné povrchy.
Základné vlastnosti
• rýchly a veľmi účinný
• rieditelný vodou max 1:5
Základné parametry
• spotreba: v závislosti od stupňa ušpinenia 
Balenie: plastové nádobky 1 kg, paleta: 432 kg v hromadných 
fóliových baleniach po 12 ks /1 kg
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ATLAS PRE ODSTRÁŇOVANIE 
CEMENTOVÝCH ŠKVRN A POVLAKOV
Odporúča sa pre domáce použitie:
• pre bežné čistenie a odstraňovanie škvrn a povlakov spôsobe-

ných vápnom a kameninou v kúpeľniach, kuchyniach atď.,
• pre odstraňovanie zvyškov po cementových, vápennocemento-

vých a sadrových maltách vzniklých v priebehu oprav.
Základné vlastnosti
• ľahko a rýchlo sa aplikuje.
• nepoškodzuje akrylové súčastí sprchových kútov a vaní
• nespôsobuje farebné zmeny čistených povrchov
Základné parametre
• spotreba: v závislosti od druhu a stupňa znečistenia
Balenie: plastové fľaše s atomizérom 0,5 litru
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ATLAS ČISTÉ ŠKÁRY
Odporúča sa pre pravidelné upratovanie povrchu škárovacej hmoty 
z bežných prevádzkových nečistôt. Oživuje a čistí škáry, nerozpúšťa 
škárovaciu hmotu. Pripravuje povrch pred impregnáciou.
Základné vlastnosti
• nespôsobuje praskanie a zmäkčenie výplne škár.
• ľahko a rýchlo sa aplikuje
• pre každodenné použitie
• znížuje riziko tvorby výkvetov a vzniku biologickej korózie
Základné parametre
• spotreba: záleží od intenzity a charakteru znečistenia. 
Balenie: plastové fľaše s atomizérom 0,5 litra.

IMPREGNÁTY, ČISTIACE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
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MODIFIKAČNÉ PROSTRIEDKY
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ATLAS ESKIMO – NOVÁ FORMULA
prostriedok urychlujúci tuhnutie omietok a náterov
Vhodný na použitie v priebehu natierania alebo omietania v jesen-
nom a jarnom období. Umožňuje prácu pri teplote 0°C a pri zvyšenej 
vlhkosti vzduchu (viac ako 80%).
Základné vlastnosti
• urychľuje dobu tuhnutia farby alebo omietky
• odolnosť proti atmosferickým vplyvom
• ľahká spracovatelnosť 
• neutrálny pre ostatné vlastnosti materiálu
Základné parametre
• dávkovanie: 0,25 kg prostriedku na 25 kg omietky, 0,15 kg prostriedku 

na 10 l farby
Balenie: plastová fľaštička 0,25 kg, hromadné balenie 5 kg, 
paleta: 300 kg.

ELASTICKÁ EMULZIA ATLAS
modifikačný prostriedok pre vybrané malty
Umožňuje použitie ŠPÁROVACEJ HMOTY- ŠIROKEJ ATLAS pre špáro-
vanie keramických obkladov a dlažieb na deformovateľných podkla-
doch, na balkónoch, terasách a podkladoch zhotovených v systéme 
podlahového vykurovania. Je súčasťou zmesi, ktorá tvorí kontaktnú 
vrstvu pod podlahové potery a vysprávkové malty ATLAS
Základné vlastnosti
• zvyšuje elasticitu
• zvyšuje prídržnosť k podkladom
• zlepšuje pracovné parametre
• zvyšuje rozsah použitia
• súčasť kontaktnej vrstvy pod ZW 330, TEN-10 a potery typu POSTAR
Základné parametre
• spotreba: 1,0 kg/10 kg modifikovanej malty
• pochôdznosť: po 24 hodinách
Balenie: plastové nádobky 1 kg, 5 kg, paleta: 576 kg v hromadných 
fóliových baleniach  po 12 ks/1 kg, 540 kg v nádobách 5 kg
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FARBY ŠPÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV
40  farebných odtieňov vrátane 3 bielych odtieňov

200    STUDENÁ BIELA

001    BIELA

201    TEPLÁ BIELA

202    POPOLAVÁ

034    SVETLOŠEDÁ

035    ŠEDÁ

203    OCEĽOVÁ

136    STRIEBORNÁ

036    TMAVOŠEDÁ

037    GRAFITOVÁ

204    ČIERNA

001    BIELA

202    POPOLAVÁ

035    ŠEDÁ

136     STRIEBORNÁ

037    GRAFITOVÁ

018    PASTELOVÁ BÉŽOVÁ

019    SVETLOBÉŽOVÁ

212    ŠEDO – HNEDÁ

020    BÉŽOVÁ

120    TOFFU

023    HNEDÁ

024    TMAVOHNEDÁ

118    JASMÍNOVÁ

018    PASTELOVÁ BÉŽOVÁ

019    SVETLOBÉŽOVÁ

205    KRÉMOVÁ

206    CAPPUCCINO

020    BÉŽOVÁ

207    LATTE

210    KAKAO

120    TOFFI

123    SVETLOHNEDÁ

209    GAŠTANOVÁ

024    TMAVOHNEDÁ

124    TMAVÉ VENGE

212    ŠEDO – HNEDÁ

211    CEMENTOVÁ

023    HNEDÁ

022    ORECHOVÁ

215    ATRAMENTOVÁ

031    SVETLOMODRÁ

117    FIALOVÁ

214    VRESOVÁ

216    ČERVENÁ

219    ORANŽOVÁ

213    MANDARÍNKOVÁ

218    CITRÓNOVÁ

220    AVOKÁDO

025    SVETLOZELENÁ

027    ZELENÁ

217    SMARAGDOVÁ

BIELE A ŠEDÉ FARBY BÉŽOVÉ A HNEDÉ FARBY

EPOXIDOVÁ HMOTA

300    ALABASTER

301    PERLA

302    OPAL

303    CIRKONIA

304    ČIERNY DIAMANT

DEKORAČNÁ HMOTA

OSTATNÉ FARBY

Snažíme sa, aby ponúkané farby čo najlepšie odrážaly farby z palety ATLAS. V praxi sa ovšem môže stať, že vzniknú nepatrné rozdiely. Pred nákupom daného 
výrobku odporúčame overiť farbu na originálnom vzorkovníku. Naviac je potrebné zohľadniť štruktúru, veľkosť plochy, intenzitu osvetlenia a druh podkladu.



Váš predajca

info@atlas-slovensko.sk
www.atlas.com.pl/sk

www.atlas-slovensko.sk

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku
ATLAS SLOVENSKO s.r.o.

Stavitel'ská 3,
831 04 Bratislava

IČO: 51257548
IČ DPH: SK2120661235

Obchodné zastúpenie
Bratislava a okolie

+421 (0)901 714 688

Obchodné zastúpenie
Západné Slovensko

+421 (0)911 786 512

Obchodné zastúpenie
Stredné Slovensko

+421 (0)903 261 487

Obchodné zastúpenie
Južné Slovensko

+421 (0)911 752 457

Obchodné zastúpenie
Východné Slovensko

+421 (0)911 814 375


