
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
Stredné Slovensko

+421 (0)903 261 487

Obchodné zastúpenie
Západné Slovensko

+421 (0)911 786 512

Obchodné zastúpenie
Južné Slovensko

+421 (0)911 752 457

Obchodné zastúpenie
Východné Slovensko

+421 (0)911 814 375

PLUS S2 HYDRO  
1 PRODUKT – KOMPLEXNÉ RIEŠENIE
aplikácia v jednej pracovnej operácií
kratšia doba spracovania
šetrnosť a bezpečnosť 

VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI TERMICKÝM 
VÝKYVOM POVRCHU/ SÚČASNÉ  OHRIEVANIE A 
OCHLADZOVANIE (silné slnečné žiarenie  + dažď )
teras
balkónov
fasád

 
DOKONALÉ PRE NAJNÁROČNEJŠIE PODKLADY
kov
OSB
MFP
staré obklady
kompozitné dosky
podlahové vykurovanie

PRE KAŽDÝ DRUH A FORMÁT 
OBKLADU DOKONCA  ≥ 5 m²
grafitové spékane dosky
obklady typu „slim“
prírodná kamenina
kompozitné dosky
keramické obklady a dlažby
gres, mozaika

INNOVATION
VÝROBOK ZHODNÝ 

S EURÓPSKOU NORMOU

NOVINKA
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Lepidlo triedy S2 a hydroizolácia 2 v 1

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

www.atlas-slovensko.sk



PLUS S2 HYDRO je výrobok 2v1
Vysoko plastické lepidlo S2 s hydroizolačnou funkciou

LEPIDLO TRIEDY S2 = VYSOKO PLASTICKÉ

JEDEN TECHNOLOGICKÝ PROCES
Rýchla a ľahká aplikácia – možnosť vykonania hydroizolácie 
a lepenia obkladu alebo dlažby v priebehu jedného 
technologického procesu.
 

ŠETRNOSŤ, ISTOTA, BEZPEČNOSŤ
Zníženie ceny 1 m² hydroizolácie a pokládky obkladu alebo dlažby 
v porovnaní s tradičným riešením

PLUS S2 HYDRO = vynímočná technológia

POLYMÉROVÁ TECHNOLÓGIA
• vynikajúca priľnavosť všetkých druhov a rozmerov obkladov a dlažieb 

ku všetkým druhom podkladu
• predĺžený otvorený čas – výhoda práce na veľkých plochách
• veľmi vysoká flexibilita – možnosť pokládky obkladu >5 m²
 
TECHNOLÓGIA DUÁLNYCH VLÁKIEN
• maximálne obmedzenie pnutia a mikropraskliniek
• zlepšenie retenčných vlastností vody v lepidle – vynikajúce 

pracovné parametre
• vysoká stabilita obkladov a dlažieb ihneď po ich prilepení 

TECHNOLÓGIA ELASTOMÉROVÝCH PLNIDIEL
Z MODIFIKOVANÉHO KAUČUKU
• ľahké plnidlá s unikálnymi vlastnostiami – zvýšená vydatnosť 

výrobku
• vynikajúca reológia – rýchla a ľahká aplikácia
• vysoká odolnosť voči pôsobení mechanického namáhania a 

vibrácií
• maximálne obmedzenie termického namáhania i na 

veľkoformátových obkladoch a dlažbách

LEPENIE VEĽKOFORMÁTOVÝCH 
OBKLADOV A DLAŽIEB
Predĺžený otvorený čas dovoľuje 
nanášať lepidlo na veľkú plochu 
obkladačky, jej pokládku a korekciu 
polohy.

KUCHYŇA, KÚPEĽŇA, 
GARÁŽ, KOTOLŇA
Zaisťuje vysokú úroveň 
plastičnosti lepidla triedy S2

TERASY A BALKÓNY
2 v 1 lepidlo s funkciou podobkladovej 
hydroizolácie. Splňa požiadavky 
noriem EN 12004 a EN 14891. Vysoká 
odolnosť voči termickým výkyvom.

PROBLEMATICKÉ PODKLADY
Použité elastomérové plnidlá garantujú 
bezpečné a dlhodobé prevádzkovanie 
obkladov a dlažieb na podkladoch 
vystavených mechanickým vibráciam 
ako napr. čerpacie stanice a haly s 
generátormi.

EXTRÉMNE TECHNOLOGICKÉ 
PODMIENKY
Lepidlo zaručuje prevádzkovú trvanlivosť 
všetkých obkladov a dlažieb v miestnostiach, 
v ktorých vystupuje vysoká teplota a vlhkosť, 
dlhodobé pôsobenie tlakovej vody 
a vodnej pary.


