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editoriál

Dobrý deň,

Výrobky spoločnosti ATLAS, určené na montáž keramických a kamenných ob-
kladov, sú vypracované v úzkej spolupráci so zhotoviteľmi a s investormi. Počú-
vame vaše pripomienky, keďže nám rozhodne záleží na niečom viac, než iba 
na splnení štandardov a noriem.

ATLAS sa sústredí predovšetkým na hľadanie a zavádzanie nových techno-
lógií, vďaka ktorým výrobky získajú jedinečné vlastnosti, ale tiež preukáza-
teľné výhody ich používateľom. Počas projektovania všetky výrobky mno-
hokrát kontrolujeme v každodenných podmienkach a použití, a zároveň 
ich testujú zhotovitelia – praktici, ktorí sa môžu vykázať mnohoročnými 
skúsenosťami. 

ATLAS v súčasnosti ponúka na trhu najširšie spektrum možností, 
ktoré spĺňajú požiadavky rôznych aplikácií a potrieb. Aby sme vám 
uľahčili voľbu náležitého riešenia, pripravili sme túto publikáciu. 
Vademékum systémov keramických a  kamenných obkladov je 
kompletný sprievodca technológiami montáže dlaždíc založenej 
na ponuke ATLAS. V publikácii sú uvedené popisy, technic-
ké údaje, informácie týkajúce sa použitia výrobkov ATLAS, 
zohľadňujúc ich určenie, typ obkladu a prevádzkových zaťa-
žení, pri akých sa budú používať.

Predstavujeme tiež špeciálne systémy výrobkov – podľa 
miesta vykonávania kladenia, trvania prác, trvácnosti, 
ako aj podľa finálnej formy, estetiky a farebnosti inte-
riéru. Nie menej podstatné sú tiež praktické a ekono-
mické kritériá investície, preto pri zostavovaní jed-
notlivých systémov sme zohľadnili aj optimalizáciu 
jednotlivých variantov.

Sme presvedčení, že táto publikácia si získa vaše 
uznanie a pomôže vám pri výbere riešenia, ktoré 
zaručí dlhoročnú spoľahlivosť a krásny interiér.

S úctou

Ing. PhD. Mariusz Garecki
Riaditeľ pre rozvoj výrobkov a školení

Paweł Karpiński
Edyta Magnier-Janicka

Katarzyna Budzyńska-Kubiaczyk
Magdalena Mróz

Oddelenie rozvoja výrobkov
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skupina  
ATLAS
Spoločnosť ATLAS bola založená pred viac než 25 rokmi v Lodži. ATLAS je 
v súčasnosti mocná kapitálová skupina, ktoré tvorí viac než 20 rôznych sub-
jektov. Sú medzi nimi výrobcovia stavebnej chémie, ako aj výrobcovia suro-
vín na výrobu stavebných materiálov. Infraštruktúru tvoria výrobné závody na 
výrobu cementových, sadrových, disperzných a bitúmenových výrobkov. 

Skupina ATLAS je nesporným lídrom na poľskom trhu výrobcov stavebnej 
chémie. Úspešne tiež pôsobí mimo územia domovskej krajiny. Exportuje 
svoje výrobky okrem iného do Nemecka, Spojeného kráľovstva, Čiech, Slo-
venska, Ruska, Ukrajinu, pobaltských štátov, Škandinávie, a dokonca do 
Moldavska, Kazachstanu či Mongolska. 

Sortiment skupiny ATLAS je tvorený v súlade s aktuálnymi potrebami trhu 
a podľa očakávaní odberateľov. Zahŕňa viac než 1 000 výrobkov a niekoľ-
ko tisíc systémových technologických riešení na stavbu a rekonštrukciu od 
základov až po strechu, pre rodinné a bytové stavby, ako aj pre potreby 
verejných, komerčných a priemyselných investícií. 

Naše výskumno-rozvojové laboratórium kontroluje kvalitu, dohliada na tech-
nológie a vytvára výrobky. Skoro sto osôb sa podieľa na vytváraní novej 
ponuky výrobkov, na zdokonaľovaní doterajších a na hľadaní nových tech-
nologických riešení.

Spoločnosť ATLAS už mnoho rokov vedie komplexný program spoluprá-
ce s profesionálmi v stavebnom odvetví. Pre túto skupinu je určený ver-
nostný program, ako aj široká ponuka školení, tréningov, ako aj certifikačný 
program. 

V spolupráci s odborníkmi je tiež vytváraný časopis „ATLAS fachmana” 
a portál atlasfachowca.pl, ktoré integrujú zhotoviteľov okolo najsilnejšej sta-
vebnej značky v Poľsku. Spoločnosť ATLAS tiež podporuje mnohé odborné 
stavebné školy na území celého Poľska. Neustále sú školení tak študenti 
ako aj pedagógovia. ATLAS sponzoruje didaktické materiály, ako aj výrobky 
na praktické učenie povolania. 
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ATLAS TO NIE JE IBA KVALITA, TECHNOLÓGIE, 
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A MNOHOROČNÉ 

SKÚSENOSTI, JE TO TIEŽ DÔRAZ NA KRÁSU,  
ESTETIKU A DETAILY. 



9



10



11

škárovacie 
hmoty

12 charakteristika škárovacích hmôt

14 farebné odtiene škárovacích hmôt 

42 klasifikácia škárovacích hmôt

44 príklady použitia
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charakteristika škárovacích hmôt

REALIZÁCIA ATLAS, DEKORAČNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA, ČIERNY DIAMANT 304
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Škárovacie hmoty ATLAS vznikli so zohľadnením naj-
novších trendov, funkčností, bezpečnosti a trvácnosti rie-
šení. Na trhu najbohatšia farebná paleta umožňujúca zvoliť 
si perfektne pasujúce škárovacie hmoty, podľa individuál-
nych očakávaní a charakteru interiéru.

TRVALÉ A INTENZÍVNE FARBY NA DLHÉ ROKY
ŠKÁROVACIE HMOTY ATLAS majú veľmi trvalé farby a sú 
odolné voči vzniku výkvetov a prefarbení počas dlhodobé-
ho používania. Tieto vlastnosti zaručujú dôkladne vybrané 
anorganické pigmenty. Intenzívne hydrofóbny povrch účin-
ne chráni škáry pred prenikaním špiny a vlhkosti. Vysoká 
odolnosť voči umývaniu, drhnutiu a odieraniu, ako aj na 
pôsobenie čistiacich prostriedkov, umožňuje udržať škáry 
v náležitej čistote počas celého obdobia používania. 

VLASTNOSTI ŠKÁROVACÍCH HMÔT ATLAS
 – odolnosť voči vzniku mikrotrhlín a puknutí vďaka  

obsahu náležite vybraného kameniva, polymérov  
a zmesi cementov,

 – plná ochrana pred rastom húb, plesní, rias a baktérií, 
tiež v situácii častého zvlhnutia používaného povrchu, 
vďaka použitiu aktívnych iónov striebra a biologicky 
aktívnych látok,

 – trvalé farby vďaka vyššej odolnosti voči vplyvu UV 
žiarenia, odieraniu a zašpineniu,

 – možnosť škárovania všetkých typov obkladov vďaka 
vysokej priľnavosti a veľkému rozpätiu šírky škáry.

CHARAKTERISTIKA ŠKÁROVACÍCH HMÔT
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farebné odtiene škárovacích hmôt 
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Široká paleta farebných odtieňov je rozdelená do skupín 
farieb. Uľahčuje to výber škáry podľa individuálnych  
očakávaní a charakteru interiéru. 

ATLAS CEMENTOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
Vysokoflexibilná, rýchloviažuca ŠKÁROVACIA HMO-
TA ARTIS, výnimočne odolná ŠKÁROVACIA HMOTA 
ÚZKA a ideálne hladká FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA 
HMOTA sú dostupné v portfóliu ATLAS až v 40 farebných 
odtieňoch, ktoré sledujú súčasné trendy na trhu. 

Farby škárovacích hmôt v ponuke ATLAS sú rozdelené do 
troch skupín:
 – biele a sivé – minimalistické interiéry
 – béžové a hnedé – interiéry s atmosférou
 – intenzívne odtiene – moderné a avantgardné interiéry

* ATLAS FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA je dostupná v 37 farbách.

FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT
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biele  
a sivé 

odtiene
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biele a sivé odtiene 
MINIMALISTICKÉ A JASNÉ INTERIÉRY

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, KOLEKCIA INDUSTRIO, ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA, TMAVOSIVÁ 036



19

Biele a sivé odtiene sú optimálnym riešením pre moder-
né, surové interiéry, využívajúce prvky z betónu. Priestor 
opticky rozširujú. Možnosť perfektného dopasovania  
škárovacej hmoty k danému keramickému obkladu umož-
ňuje vytvoriť bezchybný jednoliaty povrch.

Vo farebnej palete škárovacích hmôt ATLAS sú až tri rôzne 
biele odtiene – studená biela, biela a teplá biela – ako aj 
deväť sivých odtieňov: od veľmi svetlého, popolavého, až 
po hlboký čierny odtieň. 

BIELE A SIVÉ MINIMALISTICKÉ A JASNÉ INTERIÉRY
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BIELE A SIVÉ  
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV

001 BIELA

201 TEPLÁ BIELA

202 POPOLAVÁ

034 SVETLOSIVÁ

035 SIVÁ

203 OCEĽOVÁ

136 STRIEBORNÁ

036 TMAVOSIVÁ

037 GRAFITOVÁ

204 ČIERNA

200 STUDENÁ BIELA
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trblietavý 
efekt
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trblietavý efekt
GLAMOUR INTERIÉRY

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, KOLEKCIA PARIS, ATLAS DEKORAČNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA, ČIERNY DIAMANT 304
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Výnimočné riešenie na zvýraznenie neopakovateľného štý-
lu, výnimočnosti a prepychu GLAMOUR interiérov.

Táto škárovacia hmota, použitá v moderných projektoch, 
ako doplnenie obkladov imitujúcich surový betón, je prv-
kom, ktorý celému interiéru dodáva teplo.

ATLAS DEKORAČNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA per-
fektne zvýrazňuje jedinečnosť a charakter avantgardných 
interiérov. Vyzerá dobre tak v dámskom priestore, ako aj v 
surovej, pánskej atmosfére. Trblietavé čiastočky dodávajú 
eleganciu a zvýrazňujú výnimočnosť priestoru.

ATLAS vytvoril paletu piatich najmódnejších odtieňov zo 
skupiny bielych a sivých odtieňov, dodávajúc im ušľachti-
losť vďaka spojeniu vkusných farieb s trblietavým efektom. 

TRBLIETAVÝ EFEKT GLAMOUR INTERIÉRY
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TRBLIETAVÝ EFEKT GLAMOUR INTERIÉRY

304 ČIERNY DIAMANT

303 ZIRKÓN

302 OPÁL

301 PERLA

300 ALABASTER
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béžové 
a hnedé
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béžové a hnedé 
TEPLÉ A ÚTULNÉ INTERIÉRY

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, ZNAČKA KORZILIUS, KOLEKCIA WOOD, ATLAS ÚZKA ŠKÁRA, JAZMÍNOVÁ  118
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V súčasnosti medzi najčastejšie stretávané dizajny patria 
interiéry, v ktorých dominuje béžová a jej mnohé odtiene. 
Tieto farby, zachovávajúc jednoduchú eleganciu, evokujú 
teplo domáceho krbu. Vďaka neutrálnosti a prirodzenosti 
týchto farieb, dajú sa spájať s mnohými typmi keramiky a 
používať prakticky v každej miestnosti. Béžová môže mať 
podľa intenzity nasýtenia krémový, kapučínový, latté či do-
konca svetlohnedý odtieň.

Tieto naturálne, subtílne farby sa perfektne prezentujú  
v spojení s farbami zeme. Vynikajúco sa komponujú 
so zelenými a hnedými odtieňmi, či dokonca s tmavým  
wenge. Keramika imitujúca prirodzené drevo, doplne-
ná ideálne dopasovanou škárovacou hmotou, úspešne  
spĺňa požiadavky estetiky. Široká paleta hnedých a béžo-
vých ŠKÁROVACÍCH HMÔT ATLAS vytvára prakticky  
neobmedzené možnosti dizajnu. Také farby ako: sivohne-
dá, cementová, orechová a iné hnedé odtiene zvýrazňujú 
krásu a farbu obkladu. 

BÉŽOVÉ A HNEDÉ TEPLÉ A ÚTULNÉ INTERIÉRY
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BÉŽOVÉ A HNEDÉ  
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV

118 JAZMÍNOVÁ

018 PASTELOVÁ BÉŽOVÁ

019 SVETLOBÉŽOVÁ

205 KRÉMOVÁ

206 KAPUČÍNOVÁ

020 BÉŽOVÁ

207 LATTÉ

210 KAKAO

120 KARAMEL

123 SVETLOHNEDÁ

209 GAŠTANOVÁ

024 TMAVOHNEDÁ

124 TMAVÁ WENGE

212 SIVOHNEDÁ

211 CEMENTOVÁ

036 HNEDÁ

022 ORECHOVÁ
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intenzívne 
farby
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intenzívne farby 
MODERNÉ, AVANTGARDNÉ INTERIÉRY

VIZUALIZÁCIA ATLAS, ÚZKA ŠKÁRA, CITRÓNOVÁ 218
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Už niekoľko sezón sú na trhu dostupné vzorované  
obklady s intenzívnymi farbami. Dokážu neuveriteľne zme-
niť interiér, vytvárajúc výnimočnú atmosféru. Dokonca aj 
jeden nevšedný prvok to môže podstatne ovplyvniť. Také 
miestnosti, ktoré sú tak trochu farebnou kolážou, stimulujú 
kreativitu, uvoľňujú energiu a vytvárajú dobrú náladu.

ATLAS ponúka 12 intenzívnych farieb škárovacích  
hmôt, ktoré splnia očakávania aj tých najavantgardnejších 
dizajnov.

INTENZÍVNE FARBY MODERNÉ, AVANTGARDNÉ INTERIÉRY
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INTENZÍVNE FARBY  
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV

215 ATRAMENTOVÁ

031 AZÚROVÁ

117 FIALOVÁ

214 VRESOVÁ

216 ČERVENÁ

219 ORANŽOVÁ

213 MANDARÍNKOVÁ

218 CITRÓNOVÁ

220 AVOKÁDO

025 SVETLOZELENÁ

027 ZELENÁ

217 SMARAGDOVÁ
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vzorkovník
FAREBNÉ ODTIENE  
ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV

001 BIELA

201 TEPLÁ BIELA

202 POPOLAVÁ

034 SVETLOSIVÁ

035 SIVÁ

203 OCEĽOVÁ

136 STRIEBORNÁ

036 TMAVOSIVÁ

037 GRAFITOVÁ

204 ČIERNA

200 STUDENÁ BIELA

304 ČIERNY DIAMANT

303 ZIRKÓN

302 OPÁL

301 PERLA

300 ALABASTER
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VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ODTIEŇOV ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV
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klasifikácia škárovacích hmôt
ROZDELENIE A POŽIADAVKY
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Malta na škárovanie, tzn. škárovacia hmota, je materiál 
určený na vypĺňanie medzier medzi keramickými alebo  
kamennými dlaždicami.

Škárovacia hmota môže byť vyrobená na báze cemen-
tu alebo reaktívnych živíc, ako je napríklad epoxidová  
živica. Typ základného materiálu podstatným spôsobom 
ovplyvňuje pevnosť a odolnosť, ako aj úžitkové vlastnosti 
výrobku (napr. nasiakavosť). 

Škárovacie hmoty sú klasifikované podľa normy PN-EN 
13888:2010 Malty na škárovanie dlaždíc. Požiadavky, 
hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie. Norma  
klasifikuje škárovacie hmoty na 2 typy, podľa chemickej 
bázy a spôsobu viazania:
CG – cementové (hydraulické väzby)
RG – na báze reaktívnych živíc (chemické väzby)

Cementové škárovacie hmoty (CG) sú rozdelené  
na 2 triedy, podľa ich dodatočných vlastností:

1. trieda – normálne viažuca cementová malta

2. trieda – cementová malta so zvýšenými parametrami 
s dodatočnými požiadavkami. Dodatočnými požiadavka-
mi sú:
 – znížená absorpcia vody (W)
 – vysoká odolnosť proti odieraniu (A) 

Všetky ŠKÁROVACIE HMOTY ATLAS sú škárovacie  
hmoty triedy CG 2 WA, tzn. cementové škárovacie hmoty 
so zvýšenými parametrami, vysokou odolnosť voči odiera-
niu a zmenšenou absorpciou vody. 

KLASIFIKÁCIA ŠKÁROVACÍCH HMÔT ROZDDELENIE A POŽIADAVKY

KLASIFIKÁCIA ŠKÁROVACÍCH HMÔT

TYP 
A TRIEDA POPIS

CG 1 cementová malta na škárovanie so základnými parametrami

CG 2 WA cementová malta na škárovanie so zvýšenými parametrami (W a A)

RG malta na báze reaktívnej živice

POŽIADAVKY KLADENÉ NA MALTY NA ŠKÁROVANIE

POŽIADAVKY
TYP A TRIEDA

CG 1 CG 2 WA RG

oteruvzdornosť ≤ 2000 mm3 ≤ 1000 mm3 ≤ 250 mm3

pevnosť v ohybe pri uchovávaní 
v suchých podmienkach ≥ 2,5 N/mm2 ≥ 2,5 N/mm2 ≥ 30 N/mm2

pevnosť v ohybe po cykloch 
zmrazovania a rozmrazovania ≥ 2,5 N/mm2 ≥ 2,5 N/mm2 netýka sa

pevnosť v tlaku pri uchovávaní 
v suchých podmienkach ≥ 15 N/mm2 ≥ 15 N/mm2 ≥ 45 N/mm2

pevnosť v tlaku po cykloch 
zmrazovania a rozmrazovania ≥ 15 N/mm2 ≥ 15 N/mm2 netýka sa

zmrštenie ≤ 3 mm/m ≤ 3 mm/m ≤ 1,5 mm/m

absorpcia vody po 30 minútach ≤ 5 g ≤ 2 g netýka sa

absorpcia vody po 240 minútach ≤ 10 g ≤ 5 g ≤ 0,1 g

PRAMEŇ: PN-EN 13888:2010 Malty na škárovanie dlaždíc. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie.
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príklady použitia 
ŠKÁROVACIE HMOTY

ATLAS ARTIS 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS  
FLEXIBILNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS ÚZKA 
ŠKÁRA 

ATLAS  
DEKORAČNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS  
EPOXIDOVÁ 

ŠKÁROVACIA 
HMOTA

TYP PODKLADU POD DLAŽDICAMI

betónové, cementové,  
anhydritové podklady ap. + + + + +

podlahové a stenové 
podklady s vodným  
alebo elektrickým 
podlahovým kúrením

+ + + + +

betónové múry, 
z keramickej tehly, 
zo silikátovej tehly, 
s keramickými prvkami 

+ + + + +

múry z tvárnic  
z pórobetónu, zo sadry + + + + +

cementové, vápenno- 
cementové, sadrové  
omietky ap.

+ + + + +

múry a konštrukcie 
zo sadrokartónových  
dosiek, vrátane  
obkladov krbov

+ + + + +

drevené podlahy, z OSB, 
suchý sadrový poter + + + + +

oceľové podklady,  
podklady z plastov ap. + +

použiť  
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA

použiť  
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

INTENZITA POHYBU

povrchy s nízkou intenzitou 
pohybu (rodinné domy) + + + + +

povrchy s priemernou 
intenzitou pohybu + + +

použiť  
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

povrchy s vysokou  
intenzitou pohybu + + +

použiť  
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

ZAŤAŽENIE VODOU A CHEMICKÝMI LÁTKAMI

povrchy občasne  
umývané vodou + + + + +

povrchy často  
umývané vodou + + + + +

povrchy umývané vodou  
a čistiacimi prostriedkami 
(používané v domácnosti)

+ + + + +

povrchy umývané vodou 
a agresívnymi chemickými 
prípravkami

+** +**

odporúčané 
ATLAS  

ŠKÁROVACIA HMOTA  
EPOXIDOVÁ

odporúčané 
ATLAS  

ŠKÁROVACIA HMOTA  
EPOXIDOVÁ

+

povrchy vystavené  
na chemické záťaže +** +**

odporúčané 
ATLAS  

ŠKÁROVACIA HMOTA  
EPOXIDOVÁ

odporúčané 
ATLAS  

ŠKÁROVACIA HMOTA  
EPOXIDOVÁ

+

povrchy umývané  
s použitím mechanických 
zariadení

+ +
odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA

odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

povrchy umývané  
tlakovými čističmi + + +

odporúčané 
ATLAS EPOXIDOVÁ 

ŠKÁROVACIA HMOTA
+
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*   vždy pred každým použitím skontrolujte stekanie malty na škárovanie na dlaždici
**  bezpodmienečne stanovte veľkosť chemických záťaží a potvrďte odolnosť
*** v prípade pochybností o možnosti použitia daného výrobku, obráťte sa na technické oddelenie ATLAS

ATLAS ARTIS 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS  
FLEXIBILNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS ÚZKA 
ŠKÁRA 

ATLAS  
DEKORAČNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS  
EPOXIDOVÁ 

ŠKÁROVACIA 
HMOTA

RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

obývačky + + + + +

kuchyne a kuchynské kúty + + + + +

chodby a predsiene + + + + +

kúpeľne a kúpeľné salóny + + + + +

práčovne + + + + +

balkóny + + + + +***

terasy + + + + +***

garáže v rodinných domoch + + +
použiť  

ATLAS ARTIS  
ŠKÁROVACIA HMOTA

+

garáže v bytových domoch + + +
použiť  

ATLAS ARTIS  
ŠKÁROVACIA HMOTA

+

vonkajšie schody + + +
odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+***

keramické obklady soklov + + + +*** +***

keramické obklady  
na fasádach budov (vrátane 
obkladov na zatepľovacích 
systémoch)

+
odporúčané 

ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA 
HMOTA

+
odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

KANCELÁRSKE BUDOVY

kancelárske priestory + + + + +

kuchyne a kuchynské kúty + + + + +

kúpeľne a sprchové kúty + + + + +

chodby a schodiská + + + + +

veľkoplošné garáže + + +
odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

prvky malej architektúry + + +
odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA

odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA

keramické obklady  
na fasádach budov + + +

odporúčané 
ATLAS ARTIS  

ŠKÁROVACIA HMOTA
+

terasy a balkóny + + + + +***

vonkajšie schody + + +
odporúčané 

ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA 
HMOTA

+

PRÍKLADY POUŽITIA ŠKÁROVACEJ HMOTY
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gélová technológia
GÉLOVÉ SÚSTAVY LEPIDIEL
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GÉLOVÁ TECHNOLÓGIA ATLAS
Jedným z jedinečných riešení v lepiacich maltách ATLAS 
je využívanie technológie silikátového gélu. Idea použitia 
gélovej sústavy je založená na využití špeciálnych 
minerálnych absorbčných dodatkov v lepidlách na 
dlaždice. Použitými minerálmi sú drobné kryštály 
navzájom usporiadané vo vrstvách. Voda pri kontakte 
s týmito minerálmi vchádza medzi ich jednotlivé vrstvy, 
vytvárajúc tzv. „sendvičovú“ štruktúru (dve vrstvy kryštálov 
sú preložené vrstvou vody). Voda, ktorá vojde do takej 
štruktúry, je uväznená vo vnútri malty a vytvára gél, 
zaručujúci výnimočné pracovné vlastnosti. Silikátový gél 
rozhodne zväčšuje rozsah zmiešavanej vody potrebnej 
na pripravenie lepiacej malty. Nielen vyhnutie sa riziku, 
ktoré súvisí s tzv. preliatím vody, ale predovšetkým 
možnosť vytvárania pracovných parametrov 
prispôsobených podľa potrieb daného použitia, ako 
aj preferencií používateľa. Každé lepidlo s GÉLOVOU 
TECHNOLÓGIOU ATLAS môže byť pripravené ako 
malta s obmedzeným sklzom, ktorá umožňuje lepenie 
obkladu zhora bez nutnosti podpierania, ale tiež ako  
roztekajúca malta, ktorá zaručuje perfektné vyplnenie aj 
pod najväčšími formátmi, bez nežiaduceho javu zapadania 
pod veľkou váhou dlaždíc. 

Dodatočne, vďaka silnému pôsobeniu vody s kryštálmi, 
vyparovanie v dôsledku pôsobenia teploty či odťahovaním 
vody nasiakavým, zle pripraveným podkladom je výrazne 
obmedzené. Prítomnosť vody zachytenej v štruktúre lepidla 
umožňuje, aby hydratácia cementu prebiehala náležitým 
spôsobom, bez ohľadu na typ lepeného obkladu a skoro 
pri všetkých podmienkach montáže. Gélové lepidlo vďaka 
náležitému manažmentu vody zaručuje plnú priľnavosť 
k tzv. náročným podkladom. Zväčšenie zadržiavania 
rozširuje aplikačné podmienky lepidlovej malty nielen čo 
sa týka rozpätia teplôt, pri akých sa môže používať, ale 
aj nasiakavosti podkladu pod dlaždicou. Sú to rozpätia 
a oblasti, ktoré sú pre tradičné cementové lepiace malty, 
doteraz bežne používané, jednoducho nedostupné.

GÉLOVÁ TECHNOLÓGIA ATLAS je zodpovedná za 
univerzálnosť a všestrannosť použitia. Lepidlá sa môžu 
používať na najnáročnejších podkladoch, ako je terazzo, 
OSB dosky, či už existujúce obklady. Sú to výrobky, 
ktoré sú určené na najnáročnejšie typy použitia, napr. 
do priemyselných hál s intenzívnou kolesovou dopravou. 
Rozsah použitia mált, v ktorých sa používa táto technológia, 
zahŕňa aj plné spektrum typov a veľkostí obkladov, dlaždíc 
z prírodného kameňa, citlivých obkladov na prefarbenia, 
ako aj dlaždíc s najväčšími formátmi, dokonca viac ako 
1 m2.

Hlavné výhody GÉLOVEJ TECHNOLÓGIE ATLAS:
 – možnosť prispôsobenia konzistencie podľa potrieb 

a podľa individuálnych preferencií zhotoviteľa jedno-
duchým dávkovaním vody v rozhodne širšom rozpätí, 
než ako je to v prípade tradičných cementových  
lepidiel,

 – bezpečnosť lepenia obkladov na podkladoch, ktoré  
sú vystavené na pôsobenie priameho slnečného  
žiarenia počas vykonávania prác, ako aj počas viaza-
nia malty, napr. na terasách či balkónoch vystavených 
na pôsobenie slnečného žiarenia,

 – perfektná reológia, a čo s tým súvisí – jednoduchosť 
nanášania a výnimočné pracovné parametre,

 – dosiahnutie plného rozliatia lepidla aj pod veľkou  
dlaždicou, čo zlepšuje priľnavosť a trvácnosť  
upevnenia obkladu,

 – možnosť bezpečného prilepenia obkladu každého 
typu – tak nasiakavých, ako aj nenasiakavých.

GÉLOVÁ TECHNOLÓGIA GÉLOVÉ SÚSTAVY LEPIDIEL
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gélová technológia
INOVÁCIA SILIKÁTOVÉHO GÉLU



51

Podklady: 
 – betón 
 – sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité dosky
 – cementové podlahy a podklady
 – anhydritové podklady
 – sadrové a cementové omietky 
 – múr z pórobetónu, z tehly, z tvárnic
 – hydroizolácie
 – staré dlaždice (dlaždica na dlaždicu)
 – staré maliarske nátery
 – podlahy z dosiek
 – OSB dosky a drevo
 – izolačné a zvukovoizolačné panely
 – kovové a oceľové povrchy
 – plastové povrchy
 – terazzo
 – asfaltové podklady

Použitie:
 – podlahové a stenové kúrenie
 – kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa, garáž
 – komunikačné koridory
 – terasy
 – balkóny, lodžie
 – vonkajšie schody
 – fasády a sokle budov
 – bazény, fontány, sauny
 – objekty občianskej vybavenosti, 

priemyslové objekty, umyvárne ap.

Špeciálna zmes minerálov vytvára silikátový gél 
akumulujúci veľké množstvo vody, vďaka ktorej 
lepidlá z rodiny GEOFLEX získavajú jedinečné 
vlastnosti: 

 – výnimočne ľahká aplikácia
 – širší rozsah použitia
 – predĺžené trvanie opravenia obkladu
 – rýchle a plné viazanie v extrémnych aplikačných  

podmienkach a na náročných podkladoch

GÉLOVÁ TECHNOLÓGIA INOVÁCIA SILIKÁTOVÉHO GÉLU
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REALIZÁCIA TUBĄDZIN, KOLEKCIA BERLIN, ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA, STRIEBORNÁ  136
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gélová technológia
TYPY DLAŽDÍC

Všetky veľkosti dlaždíc
 – malé a stredné formáty (≤ 0,1 m²)
 – veľké formáty (≤ 0,25 m²)
 – veľmi veľké formáty (> 0,25 m²)
 – megaformáty (≥ 1 m²)
 – dlaždice typu slim (≥ 3 m²)
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Všetky typy dlaždíc 
 – keramické obklady a dlažby
 – terakota
 – porcelánový a laminovaný gres
 – prírodný kameň (žula, mramor, 

travertín, syenit, bridlica ap.)
 – klinker
 – kamenina
 – keramická mozaika
 – sklenená mozaika
 – dlaždice sklenené, farbené,  

tlačené ap.
 – betónové dlaždice / z cementovej 

malty
 – kompozitné dlaždice
 – izolačné a zvukovoizolačné panely

240 cm
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technológia dvojitých vlákien
VLASTNOSTI
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TECHNOLÓGIA DVOJITÝCH VLÁKIEN VLASTNOSTI

TECHNOLÓGIA DVOJITÝCH VLÁKIEN ATLAS
Používanie vlákien na spevnenie stavebných konštrukcií je 
známe už viac než 3500 rokov – už v  starovekom Egypte 
boli hlinené tehly spevňované slamou. V súčasnosti vďaka 
rozvoju vedy vieme, že vlákna nielen pozitívne ovplyvňujú 
pevnosť materiálu, v ktorom sú roztrúsené, ale majú aj rad 
iných, pozitívnych vlastností. Technologický rozvoj v oblasti 
chémie a materiálovom inžinierstve umožnil nahradiť 
jednoduché materiály modernými syntetickými materiálmi, 
napr. polymérovými a prírodného pôvodu, ktoré sú 
príslušne technicky a chemicky upravené a modifikované. 
V stavebníctve sa najčastejšie používajú polypropylénové 
a celulózové vlákna. 

Polypropylénové vlákna sú syntetické vlákna vznikajúce 
polymerizáciou propylénu. Polypropylén je materiál 
s veľmi vysokou chemickou odolnosťou, tak na pôsobenie 
kyselín, zásad, ako aj rozpúšťadiel či solí, vďaka čomu 
je to materiál s vysokou trvácnosťou. Tieto vlákna sú 
hydrofóbne, prakticky nenasiakavé, a preto sú tiež odolné 
voči mikrobiologickým vplyvom. Polypropylénová vlákna, 
ktoré sa v súčasnosti používajú v cementových vláknach, 
zlepšujú mechanické vlastnosti malty vytvorením 
roztrúsenej výstuže v štruktúre malty.

Celulózové vlákna sú vlákna vznikajúce náležitým 
spracovaním rastlinných materiálov, ako je drevo, bambus 
či trstina. Vhodné mechanické a chemické procesy 
umožňujú získať drobné nitky. Majú rad vlastností, ktoré 
podstatne ovplyvňujú vlastnosti cementovej sústavy. Pod 
vplyvom vody sa stávajú flexibilné a tvárne, zväčšujú svoj 
objem a umožňujú slobodné prechádzanie vody pozdĺž 
vlákien, vďaka čomu majú podstatný vplyv na pracovné 
vlastnosti malty – zlepšujú reológiu mált, obmedzujú 
ich sklz, predlžujú trvanie otvorenia a zväčšujú mieru 
navlhčovania podkladu. Malty obsahujúce vlákna bránia 
príliš rýchlemu odsávaniu vody podkladom, preto po 
stuhnutí dosahujú lepšie technické parametre, také ako 
priľnavosť k podkladu či trvácnosť. 

Použitie vlákien vo vhodnej kombinácii podstatne zlepšuje 
úžitkové parametre lepidla, čo sa týka rozsahu pracovných 

vlastností, ktoré sú podstatné pre zhotoviteľov, ako 
aj mnohoročnej trvácnosti, dokonca aj pri výnimočne 
náročných prevádzkových podmienkach, čo je dôležité 
pre každého investora.

DVOJITÁ SILA VLÁKIEN ATLAS
Použitie výstužných vlákien zvyšuje pevnosť kompozitu na 
ohýbanie, v značnej miere tiež zvyšuje odolnosť materiálu 
na nárazy. Prítomnosť polypropylénových vlákien okrem 
toho zvyšuje odolnosť proti oderu, a tiež obmedzuje vplyv 
poveternostných podmienok. 

Vlákna majú tiež funkciu štruktúrnej výstuže, aktívne 
redukujúcej možnosť popukania malty v prvých niekoľkých 
dňoch dozrievania. Efektívne zvyšujú schopnosť lepidla 
pohlcovať energiu vnútorných a vonkajších napnutí, ako 
aj vibrácií.

Využitie kompozícií rôznych typov vlákien v nových  
riešeniach ATLAS umožňuje:
 – značne zlepšiť pracovné parametre – jednoduchosť 

aplikácie, ako aj zväčšiť stabilitu dlaždíc okamžite po 
ich prilepení k podkladu,

 – zvýšiť pevnostné parametre, 
 – výrazne zväčšiť odolnosť voči pôsobeniu veľkých  

prevádzkových záťaží, ako aj nárazových záťaží  
a vibrácií,

 – zaručiť bezpečnosť montáže pri vyšších teplotách,
 – kompenzovať vznikanie mikrotrhlín počas viazania 

malty, ako aj počas používania.

DVOJITÁ SILA
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polymérová technológia
VLASTNOSTI
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POLYMÉROVÁ TECHNOLÓGIA VLASTNOSTI

POLYMÉROVÁ TECHNOLÓGIA ATLAS
Lepiace malty Atlas, vďaka mnohoročným skúsenostiam 
a výskumným prácam realizovaných v laboratóriách 
firmy, odborným spôsobom zavádzajú do stavebníctva 
moderné polymérové technológie. Prítomnosť polymérov 
v cementových lepiacich maltách umožňuje prakticky 
ľubovoľne formovať vlastnosti výrobku. Syntetické 
polyméry, ktoré sú zložkou flexibilných a tvárnych lepidiel, 
sú zmesou redispergovateľných práškov, tzn. tekutých 
polymérov spracovaných špeciálnym sušením. Dodávajú 
sa do výrobkov počas výroby a sú homogenizované spolu 
s cementami, kamenivom a inými modifikujúcimi látkami. 

Koloid obkolesujúci čiastočku syntetického spojiva sa 
pri kontakte so zmiešavanou vodou rozpúšťa, a súčasne 
sa aktivuje fáza vytvárania trvalého a flexibilného spojenia. 
Princípom procesu viazania polyméru je „zbavovanie sa“ 
predtým absorbovanej vody. Používa sa ako „palivo“ 
hlavnej zložky lepidla, tzn. cementu, ktorý ako hydraulické 
spojivo potrebuje značné množstvo vody. Je to dodatočné 
zabezpečenie v prípade montáže obkladov na nasiakavých 
podkladov alebo podkladov, na ktorých sa ťažko 
dosahuje potrebná priľnavosť. Dodatočne vytvárajúca 
sa sieť polymérových mikrospojení sťažuje proces 
vyparovania vody a  zastavuje ju v lepidle, zaručujúc plnú 
hydratáciu, a tým získanie vysokých finálnych parametrov  
pevnosti a odolnosti. 

Procesy viazania cementu a tvorenia polymérovej siete 
prebiehajú súčasne, vedú k vzájomnému prepleteniu 
štruktúry väzieb. Komplexná sieť vytvára mikrokompozit, 
a ten sa vyznačuje vysokou priľnavosťou k podkladu 
a k obkladu, flexibilitou a zvýšenou tvárnosťou. Prepletené 
pevné cementové väzby a flexibilné polymérové väzby 
vytvárajú perfektnú synergickú sústavu zaručujúcu 
pevnosť a trvácnosť materiálov v čase, dokonca  
aj v prípade intenzívneho používania. 

Vďaka tomu je možná montáž všetkých typov obkladov 

na podkladoch, ktoré sa vplyvom mechanických alebo 
tepelných zaťažení deformujú, tzn. na takých miestach, 
ako sú terasy, fasády, povrchy s vykurovaním či drevené 
stropy. Vďaka POLYMÉROVEJ TECHNOLÓGII ATLAS 
majú mnohé parametre vyššie hodnoty, ako pevnosť 
v ohybe, odolnosť voči odieraniu či voči deformáciám. 
Zároveň je nižšia aj nasiakavosť lepidla, a vďaka tomu je 
vyššia odolnosť voči mrazovej korózii, ako aj nižšie riziko 
vzniku soľných výkvetov.

Lepidlá obohatené polymérmi vďaka svojim vlastnostiam 
nepotrebujú na získanie požadovanej adhézie pórovité 
povrchy – syntetické spojivo vytvára väzbu prakticky 
s každým typom materiálu a podkladu. 

Vďaka vlastnostiam POLYMÉROVEJ TECHNOLÓGIE 
ATLAS sú zlepšené aj iné parametre lepidiel, ako napr. 
doba otvorenia, či možnosť upravovania obkladu na 
stene, ako aj „trvácnosť“ malty, tzn. trvanie pripravenosti 
na použitie po zmiešaní s vodou. 

Hlavné výhody POLYMÉROVEJ TECHNOLÓGIE 
ATLAS:
 – trvalé a silné spojenie obkladu s náročnými a nenasia-

kavými podkladmi,
 – možnosť použitia na podkladoch, ktoré sú vystavené 

na veľké deformácie a vibrácie,
 – vysoká pevnosť pri extrémnych prevádzkových  

zaťaženiach – mechanických a termických,
 – perfektná priľnavosť k všetkým typom obkladov,
 – bezpečnosť použitia so všetkými formátmi, 

vrátane dlaždíc s plochou nad 3 m2 
 – perfektné pracovné parametre, reológia  

a dlhá trvácnosť malty

DVOJITÁ SILA
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klasifikácia lepidiel
ROZDELENIE



59

Požiadavky, ktoré musia spĺňať lepiace malty, stanovuje 
norma PN-EN 12004+A1:2012 Lepidlá na obklady 
a dlažby – Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia 
a označovanie. 

Každé lepidlo na dlaždice sa skladá z troch základných 
zložiek:
 – spojivo, napr. cement, organické spojivá  

alebo syntetické živice
 – výplne, tzn. zmes kameniva s rôznou veľkosťou
 – modifikujúce prísady vo forme redispergovateľ-

ných živíc, metylcelulózy ap.

Norma PN-EN 12004+A1:2012 klasifikuje lepidlá 
podľa typu použitého spojiva na tri základné kategórie:
 – cementové lepidlá (označované písmenom C) 

– predovšetkým vo  forme suchej zmesi (zriedkavo 
dvojzložkové výrobky). Použitým spojivom je cement. 
Výrobok je pripravený na aplikáciu po premiešaní 
s vodou v pomere stanovenom výrobcom,

 – disperzné lepidlá (označované písmenom D) – 
vo forme hotovej pasty pripravenej na použitie.  
Použité sú v nich organické spojivá vo forme vodnej 
polymérovej disperzie.

 – lepidlá na báze reaktívnych živíc   
(označované písmenom R) – v dvojzložkovej alebo 
viaczložkovej forme. Na získanie finálneho výrobku sa 
musia premiešať všetky zložky.

Vo všetkých vyššie spomenutých kategóriách lepidiel 
sú dostupné výrobky rôznych tried, ktoré majú rôzne 
vlastnosti:
 – základné vlastnosti, ktoré platia pre všetky lepidlá, 

napr. počiatočná priľnavosť, doba otvorenia,
 – fakultatívne vlastnosti, ovplyvňujúce pracovné  

parametre, napr. konzistenciu,
 – dodatočné vlastnosti, ktoré sa týkajú úžitkových  

vlastností lepidla, napr. vysoká priľnavosť po cykloch 
zmrazovania-rozmrazovania. 

Tieto triedy sú označované nasledujúcimi skratkami:

C1 – normálne viažuce lepidlá. Lepidlá na jednoduché 
a typické obklady a dlažby s použitím malých a stredných 
formátov dlaždíc na typických stabilných podkladoch.

C2 – lepidlá so zvýšenými parametrami (spĺňajú 
požiadavky dodatočných vlastností). Môžu sa, na rozdiel 
od lepidiel triedy C1, používať s použitím väčších formátov 
dlaždíc a na náročnejších podkladoch, a tiež v mokrých 
zónach. Lepidlá triedy C2 sa bežne označujú ako  
flexibilné či elastické.

F – rýchlo viažuce lepidlá. Lepidlá, ktorých čas viazania 
je veľmi krátky. Odporúčané predovšetkým na tzv. rýchle 
rekonštrukcie. Rýchlejšie, v porovnaní so štandardnými 
lepidlami, viazanie umožňuje škárovať a používať vytvorený 
obklad už po niekoľkých hodinách od začatia prác.

T – lepidlá so zníženým sklzom. Tento parameter 
stanovuje možnosť kladenia dlaždíc začínajúc zhora steny 
bez toho, aby sa museli podopierať. Je to užitočné pri 
estetickom dokončovaní stien, keď majú byť celé dlaždice 
namontované v konkrétnej výške, a orezávané prvky môžu 
byť umiestnené v menej viditeľných miestach. 

E – lepidlá s predĺženou dobou otvorenia. Tento parameter 
umožňuje používateľovi jednorazovo použiť lepidlo hneď 
na väčšej ploche a lepiť dlaždice aj po 30 min. 

S1 – deformovateľné lepidlá. Prenášajú pnutie vznikajúce 
v sústave vrstiev podklad – lepidlo – dlaždica, následkom 
práce jednej alebo niekoľkých vrstiev. Sú to lepidlá, ktoré 
sú odporúčané na povrchy, ktoré sa môžu deformovať, 
napr. v dôsledku zmeny teploty, tzn. terasy, podklady 
s podlahovým kúrením alebo na povrchoch, ktoré sú 
označované ako náročne, napr. OSB dosky. 

S2 – lepidlá s vysokou deformovateľnosťou sa vyznačujú 
väčšou odolnosťou na priečne deformácie. Vyrovnávajú 
pnutia vznikajúce v dôsledku zmien teploty či sily 
ohýbajúcej povrch, napr. v prípade drevených podkladov 
alebo povrchov vystavených na pôsobenie vibrácií.

KLASIFIKÁCIA LEPIDIEL ROZDELENIE
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klasifikácia lepidiel
POŽIADAVKY

Zhotovitelia tiež rozdeľujú lepidlá na tenko-, stredne- 
a hrubovrstvové, hoci je to iba úžitkové rozdelenie,  
a nie normové.

Tenkovrstvové lepidlá – sú lepidlá, ktorých vrstva 
nemôže byť hrubšia než 5 mm. Taká hrúbka lepidla 
umožňuje lepiť dlaždice iba na veľmi rovných podkladoch. 
Nevyhnutné je vstupné vyrovnanie povrchu.

Strednovrstvové lepidlá – ich prípustná hrúbka 
je v rozpätí 5 – 10 mm, čo umožňuje vyrovnať neveľké 
nerovnosti podkladu.

Hrubovrstvové lepidlá – umožňujú nanášanie vo vrstve 
s hrúbkou až do 20 mm. Používajú sa hlavne pri montáži 
na vodorovných povrchoch. Zhotovitelia si ich oceňujú 
za možnosť slobodného vyrovnávania veľkých dlaždíc 
bez nutnosti vstupného vyrovnávania povrchu, napr. 
samonivelujúcim poterom, čo výrazne skracuje trvanie 
práce a znižuje náklady.

Dodatočné vlastnosti lepidla:

Roztekajúce lepidlo – je to výrobok s polotekutou 
konzistenciou, ktorá umožňuje vyplniť celý priestor pod 
dlaždicou bez fyzickej námahy zhotoviteľa. Zaručuje 
úplné podopretie dokonca aj veľkým dlaždiciam,  
a takým spôsobom obmedzuje možnosť puknutia 
v dôsledku úderu.

Biele lepidlo – na rozdiel od tradičných sivých lepidiel sa 
vyrába na bielom cemente. Má také isté vlastnosti, ako sivé 
lepidlo v tej istej triede, avšak jeho použitie je odporúčané, 
keď existuje riziko vzniku trvalých a neestetických 
prefarbení na povrchu dlaždíc. Používané na obklady 
s vysokou nasiakavosťou, takých ako prírodné kamene  
či gresy, predovšetkým so svetlou farbou.

Gélové lepidlo – lepidlo, ktoré má v zložení gélové doplnky, 
napr. silikátový gél. Má výnimočné vlastnosti akumulovania 
vody, čo zaručuje plnú priľnavosť k podkladu s rôznou 
nasiakavosťou, dokonca aj pri vysokých teplotách. Široké 
rozpätie dávkovania zmiešavanej vody umožňuje získať 
konzistenciu podľa potrieb a očakávania zhotoviteľa bez 
rizika tzv. preliatia vody, a následného zníženia technických 
parametrov lepiacej malty.

POŽIADAVKY NA CEMENTOVÉ LEPIACE MALTY 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI POŽIADAVKY

1a)  NORMÁLNE VIAŽUCE LEPIDLÁ

počiatočná priľnavosť ≥ 0,5 N/mm2

priľnavosť po ponorení do vody ≥ 0,5 N/mm2

priľnavosť po tepelnom starnutí ≥ 0,5 N/mm2

priľnavosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania ≥ 0,5 N/mm2

doba  otvorenia, priľnavosť ≥ 0,5 N/mm2  
nie kratšie než 20 min.

1b)  RÝCHLOVIAŽUCE LEPIDLÁ

počiatočná priľnavosť ≥ 0,5 N/mm2  
nie dlhšie než 6 hod.

doba otvorenia, priľnavosť ≥ 0,5 N/mm2  
nie kratšie než 10 min.

všetky ostatné požiadavky tak ako v 1a

FAKULTATÍVNE VLASTNOSTI POŽIADAVKY

1c)  ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

sklz ≤ 0,5 mm

predĺžené doba otvorenia: priľnavosť ≥ 0,5 N/mm2  
nie kratšie než 30 min.

deformovateľné lepidlá: priečna tvárnosť ≥ 2,5 mm a < 5 mm

lepidlá s vysokou mierou deformovateľnosti: priečna deformácia ≥ 5 mm

1d)  DODATOČNÉ VLASTNOSTI

vysoká počiatočná priľnavosť ≥ 1 N/mm2

vysoká priľnavosť po ponorení do vody ≥ 1 N/mm2

vysoká priľnavosť po tepelnom starnutí ≥ 1 N/mm2

vysoká priľnavosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania ≥ 1 N/mm2

PRAMEŇ: PN-EN 12004+A1:2012 Lepidlá na dlaždice – Požiadavky, 
hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie
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NÁZOV LEPIDLA
ATLAS 
ULTRA 

GEOFLEX

ATLAS 
GEOFLEX

ATLAS  
GEOFLEX 

BIELY
ATLAS PLUS ATLAS PLUS 

BIELY
ATLAS PLUS 

EXPRESS
ATLAS PLUS 

MEGA
ATLAS PLUS 
MEGA BIELY

FORMÁTY LEPENÝCH PRVKOV

malý a stredný formát dlaždíc  
(≤ 0,1m²) a dĺžka dlhšej  
strany ≤ 40 cm

+ + + + + + + +

veľký formát dlaždíc (≤ 0,25 m²) + + + + + + + +

veľmi veľký formát dlaždíc  
(> 0,25 m²) +

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + použiť  

ATLAS PLUS + +

dlaždice typu slim +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + použiť  

ATLAS PLUS + +

TYP PODKLADU

betón + + + + + + + +

terazzo + + + + + + + +

minerálne, disperzné  
a reakčné utesňujúce povlaky + + + + + + + +

magnéziové podklady + + + + + + + +

valcované podklady z liateho asfaltu +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

suché podklady  
zo sadrokartónových dosiek + + + + + + + +

podlahové podklady (cementové 
alebo anhydritové) so zapusteným, 
vodným alebo elektrickým, kúrením

+ + + + + + + +

podlahové podklady s vykurovacou 
rohožou zapustenou v lepidle + + + + + + + +

cementové a anhydritové podklady + + + + + + + +

omietky so zapusteným vykurovaním + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

sadrokartónové, sadrovláknité, 
cementovláknité dosky + + + + + + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

sadrové omietky v suchých zónach + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

cementové omietky + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

existujúce keramické alebo kamenné 
obklady (dlaždica na dlaždicu) + iba vnútri iba vnútri + + + + +

živicové laky na betón zviazané 
s podkladom + + + + + + + +

disperzné, olejové maliarske  
nátery zviazané s podkladom + + + + + + + +

podlahy z dosiek (hrúbka > 25 mm) +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

OSB/3 dosky, OSB/4 dosky  
a trieskové dosky na podlahe  
(hrúbka > 25 mm)

+ + + + + + + +

OSB/3 dosky, OSB/4 dosky  
a trieskové dosky na stene  
(hrúbka > 18 mm)

+ + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

izolačné a zvukovoizolačné panely +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

kovové a oceľové povrchy +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

plastové povrchy +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

múr z pórobetónu + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

múr z tehál alebo silikátových tvárnic + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

múr z tehál  
alebo keramických tvárnic + + + + + + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

múr zo sadrových kvádrov + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

príklady použitia 
LEPIDLÁ

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS
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NÁZOV LEPIDLA ATLAS 
ELASTYK

OK!  
FLEXIBILNÉ 

LEPIDLO

ATLAS 
FLEXIBILNÁ 

LEPIACA 
MALTA

ATLAS MIG 2 ATLAS 
ATUT

FORMÁTY LEPENÝCH PRVKOV

malý a stredný formát dlaždíc (≤ 0,1 
m²) a dĺžka dlhšej strany ≤ 40 cm + + + + +

veľký formát dlaždíc (≤ 0,25 m²) + + použiť OK! použiť OK! použiť OK!

veľmi veľký formát dlaždíc  
(> 0,25 m²)

použiť  
ATLAS PLUS

dlaždice typu slim použiť  
ATLAS PLUS

TYP PODKLADU

betón + + + + +

terazzo použiť  
ATLAS PLUS

minerálne, disperzné a reakčné 
utesňujúce povlaky +

magnéziové podklady použiť  
ATLAS PLUS

valcované podklady z liateho asfaltu použiť  
ATLAS PLUS

suché podklady  
zo sadrokartónových dosiek

použiť  
ATLAS PLUS

podlahové podklady (cementové 
alebo anhydritové) so zapusteným, 
vodným alebo elektrickým, kúrením

+

podlahové podklady s vykurovacou 
rohožou zapustenou v lepidle +

cementové a anhydritové podklady + + + + +

omietky so zapusteným vykurovaním +

sadrokartónové, sadrovláknité, 
cementovláknité dosky +

sadrové omietky v suchých zónach + + + + +

cementové omietky + + + + +

existujúce keramické alebo kamenné 
obklady (dlaždica na dlaždicu)

použiť  
ATLAS PLUS

živicové laky na betón zviazané 
s podkladom

použiť  
ATLAS PLUS

disperzné, olejové maliarske nátery 
zviazané s podkladom 

použiť  
ATLAS PLUS

podlahy z dosiek (hrúbka > 25 mm) použiť  
ATLAS PLUS

OSB/3 dosky, OSB/4 dosky  
a trieskové dosky na podlahe  
(hrúbka > 25 mm)

použiť  
ATLAS PLUS

OSB/3 dosky, OSB/4 dosky  
a trieskové dosky na stene  
(hrúbka > 18 mm)

použiť  
ATLAS PLUS

izolačné a zvukovoizolačné panely použiť  
ATLAS PLUS

kovové a oceľové povrchy použiť  
ATLAS PLUS

plastové povrchy použiť  
ATLAS PLUS

múr z pórobetónu + + + + +

múr z tehál alebo silikátových tvárnic + + + + +

múr z tehál alebo keramických 
tvárnic + + + + +

múr zo sadrových kvádrov + + + + +

PRÍKLADY POUŽITIA LEPIDLÁ
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NÁZOV LEPIDLA
 ATLAS 
ULTRA 

GEOFLEX

ATLAS 
GEOFLEX

ATLAS  
GEOFLEX 

BIELY
ATLAS PLUS ATLAS PLUS 

BIELY
ATLAS PLUS 

EXPRESS
ATLAS PLUS 

MEGA
ATLAS PLUS 
MEGA BIELY

MIESTO MONTÁŽE

podlahy + + + + + + + +

steny + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS

vnútri + + + + + + + +

vonku + + + + + + + +

kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa, garáž 
(v individuálnom stavebníctve) + + + + + + + +

terasy + + + + + + + +

balkóny, lodžie + + + + + + + +

vonkajšie schody z dlaždíc + + + + + + + +

vonkajšie schodiská, napr. vzperové +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

komunikácie (okrem vonkajších 
schodov) + + + + + + + +

fasády (vrátane na zatepľovacích 
systémoch) + +

použiť  
ATLAS PLUS BIELY + + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

obklady soklov budov + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

technologická nádrže, bazény, 
fontány, vírivky, balneotechnológia 
(bez používania agresívnych 
chemických prostriedkov)

+
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

nádrže na pitnú vodu +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

sauny +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

sprchy, umyvárne, miestnosti 
umývané veľkým množstvom vody + + + + + + + +

TYPY OBJEKTOV

obytné budovy + + + + + + + +

objekty občianskej vybavenosti – 
miestnosti s neveľkým  
prevádzkovým zaťažením

+ + + + + + + +

objekty občianskej vybavenosti, 
vzdelávacie, kancelárske, 
zdravotnícke objekty

+ + + + + + + +

komerčné  budovy + + + + + + + +

objekty náboženského kultu + + + + + + + +

priemyselné budovy  
a parkovacie domy +

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

priemyselné sklady +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

komunikácie +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS
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NÁZOV LEPIDLA ATLAS 
ELASTYK

OK!  
FLEXIBILNÉ 

LEPIDLO

ATLAS 
FLEXIBILNÁ 

LEPIACA 
MALTA

ATLAS MIG 2 ATLAS 
ATUT

MIESTO MONTÁŽE

podlahy + + + + +

steny + + + + +

vnútri + + + + +

vonku + + + + +

kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa, garáž 
(v individuálnom stavebníctve) + + + + +

terasy použiť  
ATLAS PLUS

balkóny, lodžie +

vonkajšie schody z dlaždíc + + + + +

vonkajšie schodiská, napr. vzperové použiť  
ATLAS PLUS

komunikácie (okrem vonkajších 
schodov) + + použiť OK! použiť OK! použiť OK!

fasády (vrátane na zatepľovacích 
systémoch)

použiť  
ATLAS PLUS

obklady soklov budov + + + + +

technologická nádrže, bazény,  
fontány, vírivky, balneotechnológia 
(bez používania agresívnych chemic-
kých prostriedkov)

použiť  
ATLAS PLUS

nádrže na pitnú vodu použiť  
ATLAS PLUS

sauny použiť  
ATLAS PLUS

sprchy, umyvárne, miestnosti 
umývané veľkým množstvom vody

použiť  
ATLAS PLUS

TYPY OBJEKTOV

obytné budovy + + + + +

objekty občianskej vybavenosti – 
miestnosti s neveľkým  
prevádzkovým zaťažením

+ + + + +

objekty občianskej vybavenosti, 
vzdelávacie, kancelárske, 
zdravotnícke objekty

+

komerčné  budovy +

objekty náboženského kultu +

priemyselné budovy  
a parkovacie domy

použiť  
ATLAS PLUS

priemyselné sklady použiť  
ATLAS PLUS

komunikácie použiť  
ATLAS PLUS

PRÍKLADY POUŽITIA LEPIDLÁ

NÁZOV LEPIDLA
 ATLAS 
ULTRA 

GEOFLEX

ATLAS 
GEOFLEX

ATLAS  
GEOFLEX 

BIELY
ATLAS PLUS ATLAS PLUS 

BIELY
ATLAS PLUS 

EXPRESS
ATLAS PLUS 

MEGA
ATLAS PLUS 
MEGA BIELY

MIESTO MONTÁŽE

podlahy + + + + + + + +

steny + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS

vnútri + + + + + + + +

vonku + + + + + + + +

kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa, garáž 
(v individuálnom stavebníctve) + + + + + + + +

terasy + + + + + + + +

balkóny, lodžie + + + + + + + +

vonkajšie schody z dlaždíc + + + + + + + +

vonkajšie schodiská, napr. vzperové +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

komunikácie (okrem vonkajších 
schodov) + + + + + + + +

fasády (vrátane na zatepľovacích 
systémoch) + +

použiť  
ATLAS PLUS BIELY + + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

obklady soklov budov + + + + + + použiť  
ATLAS PLUS

použiť  
ATLAS PLUS BIELY

technologická nádrže, bazény, 
fontány, vírivky, balneotechnológia 
(bez používania agresívnych 
chemických prostriedkov)

+
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

nádrže na pitnú vodu +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS
použiť  

ATLAS PLUS BIELY

sauny +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

sprchy, umyvárne, miestnosti 
umývané veľkým množstvom vody + + + + + + + +

TYPY OBJEKTOV

obytné budovy + + + + + + + +

objekty občianskej vybavenosti – 
miestnosti s neveľkým  
prevádzkovým zaťažením

+ + + + + + + +

objekty občianskej vybavenosti, 
vzdelávacie, kancelárske, 
zdravotnícke objekty

+ + + + + + + +

komerčné  budovy + + + + + + + +

objekty náboženského kultu + + + + + + + +

priemyselné budovy  
a parkovacie domy +

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

priemyselné sklady +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +

komunikácie +
použiť  

ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť  
ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
+ + + + +
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klasifikácia hydroizolácie
ROZDELENIE
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Hydroizolácie sú skupinou výrobkov, ktorých úlohou je 
ochrana prvkov stavebných konštrukcií pred deštruktívnym 
pôsobením vody a vlhkosti. Môžeme odlíšiť tri typy 
hydroizolácie:
 – ľahký typ – chráni pred pôsobením vody, ktorá 

slobodne steká z povrchu chráneného prvku. 
Príkladom miestnosti s použitím izolácie ľahkého 
typu je kúpeľňa. Voda steká po stenách slobodne, 
nevznikajú mláky, 

 – stredný typ – chráni pred pôsobením vody, ktorá sa 
hromadí na povrchu vo forme mlák. Príkladom takého 
povrchu je terasa, kde sa voda napriek spádu udržiava 
dlhší čas, vo forme mlák vznikajúcich  
v dôsledku topenia snehu,

 – ťažký typ – chráni pred vodou pod tlakom; najlepším 
príkladom sú plavecké bazény, vodné nádrže ako  
aj podzemné časti budov.

Hydroizolácie sa aplikujú v mokrých miestnostiach 
(napr. kúpeľniach), na balkónoch, terasách, vonkajších 
schodoch, na sokloch budov, v bazénoch a iných 
miestach vystavených nepretržitému alebo dočasnému 
pôsobeniu vody. 

Odlišujeme štyri triedy zaťaženia vlhkosťou:
 – 1. trieda – krátkodobé zaťaženie fŕkajúcou vodou 

(napr. sprchy),
 – 2. trieda – neustále zaťaženie tečúcou vodou,  

bez hromadenia (napr. sprchové kúty bez vaničiek),
 – 3. trieda – vonkajšie prvky vystavené  

na pôsobenie poveternostných podmienok  
(napr. balkóny, terasy, sokle),

 – 4. trieda – nepretržité zaťaženie tečúcou vodou 
s obsahom agresívnych chemických látok a čistiacich 
prostriedkov, bez hromadenia.

V prípade použitia keramických dlaždíc, každý typ 
izolácie sa aplikuje priamo pod keramickými dlaždicami 
upevňovanými cementovými lepidlami, preto sa 
hydroizolácia kladená pod dlaždicami, bez ohľadu na typ 
izolácie, bežne označuje ako izolácia „pod dlaždice“.

Výrobky na vytvorenie izolácie pod dlaždicami sú dostupné 
v dvoch hlavných formách:
 – jednozložkové hydroizolácie sú hotové 

hmoty pripravené na použitie, vyrobené na báze 
polymérových emulzií. Vytvárajú izolácie ľahkého typu, 
niekedy tiež stredného, na použite vo vnútri (v interiéri). 
Veľmi jednoducho sa používajú, sú ideálne na ochranu 
podkladov pred vlhkosťou, ktorá vzniká vo vnútri 
budov – omietky a potery v mokrých miestnostiach 
(kúpeľniach, kúpeľoch, sprchách, kuchyniach, 
umyvárňach), predovšetkým okolo sprchových kabín, 
umývadiel, vaní, drezov ap. Niektoré typy sa môžu 
používať na podlahách kúpeľní ako aj vonku, napr. 
ATLAS WODER E. Tento výrobok sa môže používať 
na balkónoch. Odporúčame, aby balkónové dlaždice 
mali spád cca 2 %, a tiež zaručené rýchle odvádzanie 
vody (napr. malé balkóny v bytových domoch),

 – dvojzložkové hydroizolácie ponúkané v podobe 
suchej zmesi na báze modifikovaného cementu  
s prísadami (zložka A) a vodnej disperzie plastov  
(zložka B).

Dvojzložková hydroizolácia môže predstavovať každý 
typ hydroizolácie – závisí to od hrúbky nanesenej vrstvy 
materiálu. Môže sa používať vo vnútri a vonku. Príkladom 
takého výrobku je výrobok spoločnosti ATLAS – ATLAS 
WODER DUO. 

Určený pre na použitie napr. na:
 – omietky a podlahové podklady v mokrých 

miestnostiach, ako sú kúpeľne, kúpele, sprchy, 
kuchyne, umyvárne, predovšetkým v mokrých zónach 
týchto miestností – okolo sprchových kabín (tiež 
v prípade sprchových kútov bez vaničky), umývadiel, 
vaní, drezov ap., 

 – steny pivníc a základov z tehál, betónových tvárnic, 
oporných múrov a iných stavebných prvkov, ktoré sú 
vystavené nepretržitému pôsobeniu podzemnej vody,

 – nádrže na úžitkovú vodu, protipožiarne nádrže, 
čistiareň odpadových vôd, plavecké bazény, terasy, 
balkóny, retenčné nádrže, priehrady, hate, stavidlá.

KLASIFIKÁCIA HYDROIZOLÁCIE ROZDELENIE
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klasifikácia hydroizolácie
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

FOTOGRAFIA ATLAS
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Prvkom každej hydroizolácie pod dlaždice je dodatočné 
príslušenstvo. Sú to utesňovacie pásky, rohy, príruby 
a manžety vyrobené z flexibilného a vodovzdorného 
materiálu. Vtláčajú sa počas vykonávania izolácie priamo 
do čerstvo nanesenej hmoty na takých miestach ako: 
spojenia múr – podlaha, múr – múr, prechody rozvodov 
rúr cez múr, lineárne odtoky. 

V spomenutých miestach sa vytvárajú rozťažné pnutia 
spôsobované prácou dvoch odlišných stavebných prvkov 
(múr-podlaha), čo môže viesť k poškodeniu izolačného 
povlaku. Pásky, príruby alebo manžety sú istým typom 
„výstuže“ hydroizolácie a účinne prenášajú pozdĺžne ako 
aj priečne deformácie spôsobené rozťažnými silami.

UTESŇOVACIE PÁSKY, ROHY, KRÚŽKY ATLAS sú 
vyrobené z polyesterovej textílie potiahnutej flexibilným 
plastom. Charakteristickým prvkom príslušenstva tohto 
typu je ažúrová látka na oboch vonkajších hranách.  
Toto príslušenstvo je odporúčané na použitie vo vnútri 
(napr. v kúpeľni).

ATLAS HYDROBAND 3G sú utesňovacie prvky 
vyrobené z laminovanej textílie s dodatkom elastoméru. 
Majú vysokú odolnosť voči pôsobeniu alkalických látok 
a UV žiareniu, preto sú odporúčané predovšetkým na 
použitie vonku, na takých miestach ako sú balkóny, terasy 
či bazény. Vyrábajú sa v charakteristickej oranžovej farbe.

KLASIFIKÁCIA HYDROIZOLÁCIÍ DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
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príklady použitia 
HYDROIZOLÁCIA
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ATLAS WODER DUO ATLAS WODER E ATLAS WODER W ATLAS WODER S
WODER DUO 

EXPRESS

MIESTO POUŽITIA

vnútri + + + + +

vonku + + použiť ATLAS WODER E + +

PODMIENKY POUŽITIA

základy, pivničné múry + použiť ATLAS WODER DUO použiť ATLAS WODER DUO + +

podlahové / stenové kúrenie + + + +

vodné nádrže, bazény + použiť ATLAS WODER DUO použiť ATLAS WODER DUO +

balkóny + odporúčaný ATLAS WODER DUO použiť ATLAS WODER DUO + +

TYP PODKLADU

cementové, betónové podklady, 
vápenno-cementové omietky,  
betón, pórobetón, silikát

+ + + + +

anhydritové podklady, sadrové 
omietky Použiť ATLAS WODER E alebo W + + Použiť ATLAS WODER E alebo W

sadrokartónové dosky, OSB dosky + + + použiť ATLAS WODER E

pozinkovaný plech + + použiť ATLAS WODER E použiť ATLAS WODER E

TYP IZOLÁCIE

ľahká + + + +

stredná + +* použiť ATLAS WODER DUO + +

ťažká + použiť ATLAS WODER DUO použiť ATLAS WODER DUO +

PRÍKLADY POUŽITIA HYDROIZOLÁCIA

* týka sa vnútorných izolácií a vonkajších izolácií na balkónoch
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klasifikácia základných  
penetračných prípravkov

KLASIFIKÁCIA ZÁKLADNÝCH PENETRAČNÝCH PRÍPRAVKOV

FOTOGRAFIA ATLAS
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klasifikácia základných  
penetračných prípravkov

Základný penetračný prípravok po vyschnutí dáva 
podkladu požadované vlastnosti. 

Účelom základného penetračného prípravku je:
 – znížiť nasiakavosť podkladu
 – vyrovnať nasiakavosť podkladu na celom povrchu,  

bez ohľadu na typ použitého materiálu,  
spôsob aplikácie a hrúbku vrstvy

 – spevniť povrch slabého podkladu
 – zvýšiť priľnavosť pre ďalšie nanášané vrstvy
 – predísť možnosti vznikania vypuklín na povrchu  

zo samonivelačných podlahových podkladov
 – vytvoriť chemickú bariéru medzi podkladom  

a novou nanášanou vrstvou

Základná vrstva sa vykonáva s použitím základných 
penetračných prípravkov, ktoré sa tiež nazývajú základné 
emulzie alebo grunty. 

Základný penetračný prípravok sa nanáša na podlahách 
a stenách ako prípravná vrstva pred:
 – nanášaním nových alebo opravou existujúcich 

podlahových podkladov
 – nanášaním omietok a rekonštrukčných mált
 – nanášaním hydroizolácie
 – lepením keramických a kamenných dlaždíc
 – nanášaním farieb a finálnych vrstiev

Základný penetračný prípravok sa nanáša okrem iného  
na povrchy:
 – betónové (monolitický a prefabrikovaný betón)
 – neomietnuté múry s drobnými prvkami
 – cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky
 – sadrokartónové dosky (vrátane spojení dosiek, ako  

aj hrán dosiek orezávaných na stavbe)
 – podlahové podklady (na báze síranu vápenatého, 

cementové)
 – náročné podklady (OSB dosky a staré obklady 

z keramických dlaždíc)

Základnými kritériami voľby základných penetračných 
prípravkov sú:

 – nasiakavosť podkladu (veľmi nasiakavé, nasiakavé, 
nenasiakavé, nízko nasiakavé)

 – štruktúra podkladu (oslabené, stabilné, hladké – 
so súdržnou štruktúrou)

 – materiál podkladu (betón, cementový alebo sadrový 
podklad)

ROZDELENIE ZÁKLADNÝCH PENETRAČNÝCH 
PRÍPRAVKOV
Základné penetračné prípravky sa podľa spôsobu účinku 
dajú rozdeliť na:
 – hĺbkové – prenikajúce do štruktúry a zlepšujúce 

vlastnosti podkladu
 – povrchové – na podklade vytvárajú povlak meniaci 

vlastnosti daného podkladu

Hĺbkové základné penetračné prípravky sa najčastejšie 
vyrábajú na báze vody, nízkomolekulárnych akrylových 
disperzií. Podľa veľkosti čiastočiek polymérov, dajú 
sa odlíšiť univerzálne prípravky a hlboko penetračné 
prípravky. Univerzálne prípravky sú odporúčané na slabé 
a veľmi nasiakavé podklady, a znovu hlboko penetračné 
prípravky na nízko nasiakavé a silné podklady.

Základné prípravky s povrchovým účinkom, inak 
povedané priľnavé alebo kontaktné vrstvy, vyrábajú 
sa najčastejšie na báze akrylových živíc s dodatkom 
drobného kremenného kameniva. Po nanesení vytvárajú 
na povrchu vrstvu s veľmi vysokou priľnavosťou. Vďaka 
obsahu kameniva je povrch po vyschnutí prípravku drsný. 
Vďaka tomu sa zväčšuje efektívny povrch, na ktorom 
je možné účinne spojiť podklad s novou nanášanou 
vrstvou. Základné prípravky s povrchovým účinkom sú 
odporúčané na hladké povrchy so súdržnou štruktúrou 
(napr. monolitický betón), ako aj na náročné podklady 
(napr. OSB dosky či terazzo). 

KLASIFIKÁCIA ZÁKLADNÝCH PENETRAČNÝCH PRÍPRAVKOV
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VÝROBOK ATLAS UNI-GRUNT ATLAS UNI-GRUNT PLUS ATLAS GRUNTO-PLAST ATLAS ULTRA-GRUNT

TYPY PODKLADOV – ŠTANDARDNÉ

podlahy, ako aj cementové a betónové 
podlahy + + + +

anhydritové podklady odporúčané ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

cementové a vápenno-cementové 
omietky + + + +

sadrové omietky odporúčané ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

múr z pórobetónu + + + +

múr z tehál alebo silikátových tvárnic + + + +

múr z tehál alebo keramických 
tvárnic + + + +

múr zo sadrových kvádrov odporúčané ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

TYPY PODKLADOV – NÁROČNÉ

podlahy a cementové podklady 
s podlahovým kúrením + + + +

anhydritové podklady s podlahovým 
kúrením odporúčané ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

asfaltové podklady použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

magnéziové podklady + + + +

monolitický betón použiť ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

železobetón použiť ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

existujúce keramické a kamenné 
obklady použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

terazzo použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

OSB dosky použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

sadrokartónové dosky + + + +

stabilné linoleum, PVC použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

laky na betón použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

maliarske nátery z akrylových 
a latexových interiérových farieb odporúčané ATLAS UNI-GRUNT PLUS + + +

olejové maliarske nátery použiť ATLAS GRUNTO-PLAST použiť ATLAS GRUNTO-PLAST + +

TYP FINÁLNEJ VRSTVY *

obklady z dlaždíc upevnené 
cementovým  
alebo sadrovým lepidlom

+ + + +

minerálne hydroizolácie (kaly) + + + +

cementové podlahy a podlahové 
podklady, anhydritové podklady + + + +

cementové, vápenno-cementové,  
sadrové omietky + + + +

sadrové, cementové stierky + + + +

maliarske nátery z akrylových 
a latexových interiérových farieb + + použiť ATLAS UNI-GRUNT PLUS +

tapety + + použiť ATLAS UNI-GRUNT PLUS +

príklady použitia
ZÁKLADNÉ PENETRAČNÉ PRÍPRAVKY 
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systémy  
ATLAS

 
80  kúpeľňa

82  kuchyňa

84  obývačka
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90  podlahové kúrenie – suché zóny
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98    formáty XL

100  fasády
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súprava kúpeľňa
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RÝCHLOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI  
RASTU HÚB A PLESNÍ

NENÁROČNÉ PODKLADY

 

Projekty kúpeľní sa odlišujú bohatstvom dizajnov,  
od veľkých keramických dlaždíc až po sklenené mozaiky. 
To, čo počas fázy vizualizácie očarováva, často pri  realizácii 
spôsobuje značné problémy. Rôznorodé podklady, 
použité materiály a veľkosti obkladov, nútia použiť také 
výrobky, ktoré zaručia trvácnosť a bezpečnosť, bez 
ohľadu na danú koncepciu investora. Perfektným riešením 
je ATLAS PLUS  – deformovateľné lepidlo typu C2TE 
S1, určené na lepenie všetkých typov dlaždíc – s malými 
a veľkými formátmi, keramické (glazúry, terakoty, slinky, 
gresy, mozaiky), cementové a kamenné. Môže sa používať 
aj na podlahové či stenové kúrenie. ATLAS PLUS je  
vďaka spojeniu technológie vlákien a polymérov vhodný  
na používanie aj pri nízkych teplotách. Optimálne 
zvolená receptúra zaručuje bezpečné viazanie dokonca  
aj v nevykurovaných miestnostiach.

Kúpeľňa je tiež miesto, ktoré je obzvlášť vystavené na 
pôsobenie vysokej teploty a priameho pôsobenia vody. 
Nevhodná alebo žiadna hydroizolácia môže spôsobiť, že 
sa zničí nielen podklad, ale tiež vzniknú ťažko odstrániteľné  
huby a plesne. Výrobkom, ktorý umožňuje účinne ochrániť 
kúpeľňu, je vysokoflexibilná utesňujúca hmota ATLAS 
WODER E. Odporúčaná je na utesňovanie povrchov 
pod dlaždicami, na podlahách a stenách, ako aj okolo 
prechodov vodovodných a kanalizačných potrubí. 

Súpravu dopĺňa škárovacia hmota ATLAS ARTIS. 
Vyznačuje sa rýchlym viazaním, vďaka čomu sa dosahuje 
perfektný vizuálny efekt a ideálna farba. Dodatočnou 
výhodou je výnimočne hladká štruktúra, vďaka čomu sa 
škára dá ľahko udržať v čistote. 

 – ATLAS WODER E – flexibilná utesňujúca hmota
 – ATLAS PLUS – vysoko flexibilné,  

deformovateľné lepidlo
 – ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA

SÚPRAVA KÚPEĽŇA
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súprava kuchyňa

VIZUALIZÁCIA ATLAS, ATLAS ÚZKA ŠKÁRA, JAZMÍNOVÁ 118
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Pri navrhovaní kuchyne je potrebné pouvažovať o jej 
funkčnosti a ergonómii, pretože je to výnimočný priestor. 
Často sa označuje ako srdce domu, práve tu sa sústreďuje 
každodenný život a bežný zhon. 

Kuchyňa je často spojená s jedálňou alebo obývačkou, 
vďaka čomu sa vytvára vizuálne veľký priestor, v ktorom 
spoločne trávime najviac času. Použitie najpopulárnejších 
materiálov a formátov obkladov, tak na stenách, ako 
aj na podlahách, často s veľkou plochou, odporúča výber 
ekonomického a profesionálneho riešenia, ktoré zaručuje 
spoľahlivosť.

SÚPRAVU  KUCHYŇA tvorí LEPIDLO ATLAS OK! 
C1TE, ktorá spĺňa základné potreby používateľov dlaždíc 
s klasickým formátom 30 x 30 cm. Vďaka menšiemu sklzu 
je vhodné aj na montáž obkladov na stenách vykonávanú 
zhora, ako aj na podlahe. Dlhá doba otvorenia umožňuje 
zhotoviteľovi optimálne využiť čas. Môžu sa ňou vyrovnať 
minerálne podklady v rozpätí do 10 mm.

Súpravu dopĺňa ATLAS ÚZKA ŠKÁRA, ktorá je dostupná 
až v 40 farbách, vrátane troch odtieňov bielej, ktoré sa 
dajú ideálne dopasovať do každého interiéru. Výnimočne 
hladká štruktúra a hydrofobizácia škárovacej hmoty bráni 
prenikaniu nečistôt do štruktúry škáry, vďaka čomu sa dá 
udržať v čistote počas celého obdobia používania. Vďaka 
dodatočnému zabezpečeniu je odolná voči pôsobeniu 
húb a plesní, ako aj voči vzniku výkvetov.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE  
V ČISTOTE

40 MÓDNYCH FARIEB

NA STENY A PODLAHY 

  – ATLAS FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA
 – ATLAS ÚZKA ŠKÁRA

SÚPRAVA KUCHYŇA
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súprava obývačka

4948

T O R A N O  G R E Y

TORANO GREY MAT 79,8 × 79,8 cm

_info 102

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, ZNAČKA MONOLITH, KOLEKCIA TORANO, ATLAS ARTIS, TMAVOSIVÁ 036
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VŠETKY TYPY DLAŽDÍC, 
VRÁTANE KAMENNÝCH

KOMFORT  
A BEZPEČNOSŤ

ĽUBOVOĽNÁ FAREBNÁ 
KOMPOZÍCIA

 

Dizajnéri do obývačiek často odporúčajú keramický 
obklad, ktorý ideálne dopĺňa minimalistický loftový interiér. 
V takých dizajnoch sú ideálnym riešením veľké, svetlé 
dlaždice, prírodný kameň ako aj mramor či pieskovec.

Obklady tohto typu – vzhľadom na svoju náchylnosť voči 
prefarbeniu, nasiakavosť či veľkosť – sú pre obkladačov 
veľkou výzvou. Musia sa lepiť špeciálnym lepidlom na báze 
bieleho cementu, ktoré nemôže zmeniť odtieň obkladu, 
určeným na veľké formáty, vysokoflexibilným so zvýšenými 
parametrami.

SÚPRAVU OBÝVAČKA tvorí biele gélové lepidlo ATLAS 
GEOFLEX BIELY C2TE, na báze technológie silikátového 
gélu. Má výnimočnú schopnosť viazať vodu, vďaka čomu 
zaručuje plnú priľnavosť k náročným podkladom s rôznou 
mierou nasiakavosti a perfektné roztekanie lepidla 
dokonca aj na dlaždiciach s veľmi veľkými formátmi.

Ideálnym doplnením súpravy, ktorý zvýrazňuje krásu 
svetlého prírodného kameňa, je škárovacia hmota ATLAS 
ARTIS dostupná v 40 farbách, vrátane troch odtieňov 
bielej, ktorá poskytuje obrovské možnosti dizajnu a výberu 
odtieňov.

Je to špeciálna škárovacia hmota, ktorá vydrží veľké 
zaťaženia a deformácie. Vďaka obsahu iónov striebra má 
antibakteriálne vlastnosti, a hydrofóbne zabezpečenia 
chránia škáru pred prenikaním špinu do jej štruktúry, 
ako aj pred rastom húb a plesní.

 – ATLAS GEOFLEX BIELY – vysokoflexibilné  
gélové lepidlo

 – ATLAS ŠKÁROVACIA HMOTA ARTIS

SÚPRAVA OBÝVAČKA
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súpravy balkóny a terasy

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, KOLEKCIA INDUSTRIO, ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA, OCEĽOVÁ  203
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súpravy balkóny a terasy

Terasy a balkóny sú najťažšie miesta na kladenie 
dlaždíc. Detaily a výber výrobkov rozhodujú o trvácnosti 
systému, ktorý je vystavený na pôsobenie extrémnych 
poveternostných podmienok. Veľké výkyvy teplôt, nielen 
v priebehu roka, ale aj počas jedného dňa, zrážky, silné 
oslnenie povrchu, to sú faktory, kvôli ktorým zvolené 
výrobky – hydroizolácia, lepidlo a škárovacia hmota – 
musia zaručiť bezpečnosť a spoľahlivosť. 

SÚPRAVU TERASA A BALKÓN tvorí dvojzložková 
izolácia ťažkého typu ATLAS WODER DUO. Vďaka 
svojej flexibilite a vystuženiu vláknami, vytvára perfektnú 
väzbu s podkladom a utesňuje sústavu, pričom chráni 
vrstvu podkladu a tepelnej izolácie pred prenikaním 
vlhkosti. Použitie hydroizolácie rozhoduje o mnohoročnej 
trvácnosti prvkov bez puknutí a zničení. 

Na montáž obkladu je určené gélové lepidlo ATLAS 
ULTRA GEOFLEX C2TE S1. Jeho hlavnou prednosťou 
je možnosť lepenia dlaždíc s veľkými formátmi na 
náročných podkladoch vystavených na deformácie 
vplyvom teploty. Vzhľadom na použitú technológiu 
silikátového gélu, môže sa používať pri teplotách 
dokonca až do +35 °C, tzn. počas leta, keď na terasy 
a balkóny pôsobí intenzívne slnečné žiarenie. Gél v svojej 
štruktúre absorbuje vodu, predchádza jej prudkému 
vyparovaniu pri vysokých teplotách a na zohriatych  
podkladoch. Schopnosť akumulácie umožňuje, aby celý 
proces hydratácie prebehol správne, bez ohľadu na 
aplikačné podmienky.

Súpravu dopĺňa rýchloviažuca škárovacia hmota ATLAS 
ARTIS. Vďaka svojej vysokej flexibilite pracuje spolu 
s obkladom, nepuká, zaručuje tesnosť, ľahko sa aplikuje, 
zaručuje trvácnosť a mnohoročné používanie. Dostupná 
v 40 farbách umožňuje vytvoriť ľubovoľné variácie dizajnu 
na terase a na balkóne. 

NA VEĽKÉ ZAŤAŽENIA

JEDNODUCHÁ  
A RÝCHLA APLIKÁCIA

ODOLNOSŤ  
VOČI ZAŠPINENIU

 – ATLAS WODER DUO – 2-zložková izolácia
 – ATLAS ULTRA GEOFLEX – vysokoflexibilné,  

deformovateľné gélové lepidlo
 – ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA 

SÚPRAVY BALKÓNY A TERASY
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súprava podlahové kúrenie
MOKRÉ ZÓNY
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Podlahové kúrenie v mokrých zónach, predovšetkým 
v kúpeľniach, je populárne riešenie v novo postavených 
objektoch. Vlhkosť, a tiež pnutia vznikajúce v dôsledku 
práce podkladu, vyžadujú použitie výrobkov, ktoré  
zaručujú zlepšenie fungovania systému, bez rizika 
poškodenia obkladu.

SÚPRAVU PODLAHOVÉ KÚRENIE tvorí 2-zložková 
hydroizolácia ATLAS WODER DUO. Je to utesňujúca 
hmota proti prenikaniu vody a vlhkosti, ktorá vytvára 
izoláciu ľahkého, stredného a ťažkého typu, zaručuje 
tesnosť a ochranu podkladu na miestach, ktoré sú  
zvlášť vystavené na pôsobenie vody a vlhkosti, tzn.: 
umývadlá, drezy, sprchové kabíny a kúty, vrátane systémov 
bez vaničiek.

Na montáž obkladu v systémoch s podlahovým kúrením 
odporúčame gélové lepidlo ATLAS GEOFLEX C2TE. 
Technológia silikátového gélu umožňuje získať lepidlo 
s roztekajúcou konzistenciou, čo zaručuje perfektné 
vyplnenie pod dlaždicou, a tým tiež zaručuje rovnomerné 
prenášanie tepla. Ako lepidlo s vyššími parametrami sa 
môže aplikovať na náročné podklady, vrátane tých, ktoré 
sú vystavené na deformácie. Nanášanie vrstvy s hrúbkou 
15 mm umožňuje vtlačiť elektrickú vykurovaciu rohož bez 
nutnosti položenia dodatočnej podlahovej vrstvy.

Ideálnym výrobkom, ktorý doplňuje túto súpravu, 
a súčasne zušľachťuje priamo obklad je ATLAS 
FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA. Je to škárovacia 
hmota na báze vyberaného kameniva, ktoré zaručuje 
dlhodobú estetiku a funkčnosť. Vďaka jej vlastnostiam sa 
škárovacia hmota sa dá naniesť efektívne, a hladký povrch 
uľahčuje udržiavanie čistoty. Paleta 37 najmódnejších 
farieb dáva obrovské možnosti výberu odtieňa a dizajnu 
každého interiéru. 

ESTETIKA

KOMFORT 
A BEZPEČNOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI  
RASTOM HÚB A RIAS

 – ATLAS WODER DUO – 2-zložková izolácia
 – ATLAS GEOFLEX – vysokoflexibilné gélové lepidlo
 – ATLAS FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA

SÚPRAVA PODLAHOVÉ KÚRENIE MOKRÉ ZÓNY
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súprava podlahové kúrenie
SUCHÉ ZÓNY
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Ideálne rozloženie teplôt v miestnosti, vynikajúci tepelný 
komfort, bez nutnosti montovania zavadzajúcich 
radiátorov, to sú prednosti, vďaka ktorým sa podlahové 
kúrenie projektuje nielen v mokrých miestnostiach, ako sú 
kúpeľne, ale tiež v chodbách, spálňach a obývačkách.

Pri podlahovom kúrení pracuje celá podlaha, vrátane 
obkladu, a zároveň sa vytvárajú isté napätia. Použité 
lepidlo musí byť flexibilné, aby ich dokázalo vyrovnávať, 
a tak predchádzať poškodeniu dlaždíc.

Hlavnou vlastnosťou lepidla ATLAS GEOFLEX je   
inovatívna technológia silikátového gélu, ktorá 
umožňuje prispôsobiť konzistenciu lepidla podľa potrieb 
daného konkrétneho použitia. ATLAS GEOFLEX úspešne 
priliepa obklady na všetky typ povrchov, vrátane tých 
najnáročnejších. Môže sa nanášať na podklad s teplotou 
dosahujúcou dokonca až +35 °C. Vďaka náležitému 
manažmentu vody, ATLAS GEOFLEX zaručuje plnú 
priľnavosť k podkladom s rozličnou mierou nasiakavosti.

Súpravu tiež tvorí cementová škárovacia hmota  
z drobného kameniva ATLAS ÚZKA ŠKÁRA. Paleta 
40 odtieňov umožňuje ideálne zvoliť odtieň škárovacej 
hmoty k obkladu. Vzhľadom na svoju flexibilitu sa môže 
používať na náročných povrchoch, ktoré sú vystavené na 
pôsobenie výkyvov teploty a na deformácie. 

ODOLNOSŤ VOČI  
VYSOKÝM TEPLOTÁM

TRVÁCNOSŤ 

VODOTESNOSŤ

  – ATLAS GEOFLEX – vysokoflexibilné gélové lepidlo
 – ATLAS ÚZKA ŠKÁRA

SÚPRAVA PODLAHOVÉ KÚRENIE SUCHÉ ZÓNY
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súprava rýchla rekonštrukcia
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EFEKTÍVNOSŤ  
A RÝCHLOSŤ

KOMFORT 
A BEZPEČNOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI  
RASTU HÚB A PLESNÍ

 

Pri rekonštrukciách je väčšinou potrebné vyriešiť mnohé 
veľké komplikácie – to sa týka tak domov a bytov, ako 
aj komerčných či výrobných priestorov. Uzatvorenie 
komunikačného koridoru, obchodnej či výrobnej plochy, 
vytvárajú ich majiteľom značné straty. V prípade domov  
a bytov je potrebné dočasne obmedziť štandardy 
a zvyklosti. 

Na výnimočné úlohy s časovým stresom sme pripravili 
špeciálnu súpravu RÝCHLA REKONŠTRUKCIA, 
ktorej hlavným prvkom je  ATLAS PLUS EXPRESS –  
rýchloviažuce deformovateľné lepidlo typu C2FTE S1.  
Určené je na lepenie obkladov pri krátkodobých 
rekonštrukciách – tak vo vnútri, ako aj vonku. Pohyb 
chodcov a škárovanie je možné už po 4 hodinách 
od položenia dlaždíc, bez ohľadu na ich typ a triedu.  
Súpravu tiež tvorí rýchloviažuca ATLAS ARTIS 
ŠKÁROVACIA HMOTA, ktorá je ideálna na 
škárovanie povrchov, ktoré sú vystavené na pôsobenie 
veľkých záťaží, ako aj na potenciálne deformácie.  
Je vysokoflexibilná, odolná voči hubám a plesniam, 
vyznačuje sa ľahkou prípravou aj aplikáciou. 

Do vlhkých miestností a mokrých zón súpravu dopĺňa 
flexibilná utesňujúca hmota ATLAS WODER E. Vytvára 
izoláciu ľahkého typu, utesňuje miesta okolo stien a podláh, 
a tiež okolo prechodov rozvodov vody a kanalizácie.

 – ATLAS WODER E – rýchloschnúca tekutá fólia
 – ATLAS PLUS EXPRESS – rýchloviažuce,  

vysokoflexibilné, deformovateľné lepidlo
 – ATLAS ŠKÁROVACIA HMOTA ARTIS

SÚPRAVA RÝCHLA REKONŠTRUKCIA



94

súprava chodba
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VYŠŠIA MECHANICKÁ 
PEVNOSŤ

STABILITA LEPIDLA  
POD DLAŽDICOU 

TRVALÉ A INTENZÍVNE  
FARBY NA DLHÉ ROKY

 

V chodbách a predsieňach, miestnostiach, ktoré sú 
intenzívne používané, čoraz častejšie sa používajú 
keramické obklady imitujúce drevo alebo kamenné 
dlaždice. Materiály na ich montáž sa musia vyberať 
obzvlášť dôkladne. Dodatočnou výzvou pre zhotoviteľov 
je zaručenie náležitej roviny podkladu, čo v prípade 
značnej plochy môže označovať nutnosť vykonania 
vyrovnávajúcich vrstiev.

Súpravu CHODBA tvorí OK! FLEXIBILNÉ LEPIDLO. 
Vďaka inovatívnej technológii dvojitých vlákien sa lepidlo 
perfektne rozvádza, a systém výstužných vlákien vytvára 
silné a trvalé spojenie. To dáva istotu, že novo vytvorený 
keramický či kamenný obklad bude trvalý mnohé roky.

Vďaka možnosti použitia vo vrstve do 10 mm umožňuje 
vyrovnať nerovnosti podkladu (zvyšky po predchádzajúcich 
obkladoch), a to bez nutnosti vytvorenia vyrovnávajúcej 
vrstvy. Dlaždice sa vďaka technológii dvojitých vlákien 
nezapadajú vo vrstve lepidla, čo umožňuje silno a rýchlo 
prilepiť daný obklad.

Finálnym prvkom je samozrejme vhodná škárovacia hmota, 
ktorá v prípade chodby, priestoru, ktorý sa intenzívne 
používa, musí byť predovšetkým odolná voči intenzívnemu 
používaniu a umývaniu. ATLAS FLEXIBILNÁ 
ŠKÁROVACIA HMOTA dopĺňa súpravu vzhľadom  
na možnosť použitia na všetkých typoch dlaždíc, vrátane 
tých najväčších. Vďaka svojej flexibilite je odporúčaná 
na náročné podklady, nielen v obytných budovách,  
ale tiež v komerčných a priemyselných objektoch. Znížená 
nasiakavosť chráni pred prenikaním nečistôt a vznikaním 
prefarbení, a zvýšená mechanická odolnosť chráni  
pred poškodením.

 

 – OK! FLEXIBILNÉ LEPIDLO
 – Atlas FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA

SÚPRAVA CHODBA
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súprava haly a nákupné centrá

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, KOLEKCIA INDUSTRIO, ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA, TMAVOSIVÁ 036
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ODOLNOSŤ VOČI  
VEĽKÝM ZAŤAŽENIAM

VYROVNÁVA PODKLADY 
AŽ DO 20 mm

ODOLNOSŤ VOČI  
ZAŠPINENIU

 

Komunikačné koridory, medzi ktoré zaraďujeme schody, 
chodby, schodiská, a dokonca aj priemyselné haly  
a nákupné centrá, sú vystavené pôsobeniu veľkých 
a premenných záťaží, vrátane kolesovej dopravy. Sú tiež 
vystavené riziku vysokej vlhkosti podkladu a na časté 
výkyvy teploty. Na zariadenie ich reprezentatívnych častí 
sa najčastejšie používajú kamenné obklady (mramory, 
žuly, pieskovce), čo v spojení s intenzívnym používaním 
vyžaduje použitie veľmi špecializovaných riešení.

Riešenie, ktoré zaručuje bezpečnosť pri vykonávaní 
intenzívne používaného obkladu, je ATLAS PLUS MEGA 
BIELY – hrubovrstvové deformovateľné lepidlo S1 určené 
súčasne tak na malé ako aj veľmi veľké formáty. Umožňuje 
lepenie a vyrovnávanie podkladov v širokom rozpätí 4 – 
20 mm. Dodatočne jeho samoroztekajúca konzistencia 
uľahčuje vyrovnávanie, a tiež zaručuje ideálne vyplnenie 
priestoru pod dlaždicou, čím odstraňuje riziko vzniku 
nežiaducich vzduchových bublín. Dlaždiciam s veľkým 
formátom zaručuje úplné podopretie, predchádzajúc 
puknutiam a poškodeniam obkladu následkom úderu 
alebo lokálneho tlaku. Špeciálne zvolená receptúra na báze 
bieleho cementu dáva istotu, že aj svetlé a na prefarbenia 
náchylné kamenné obklady budú vyzerať ideálne.  
Bez obáv sa môže používať na všetkých povrchoch a na 
každý typ a formát dlaždíc. Môže sa používať aj v prípade 
tzv. náročných podkladov: terazzo, starých dlaždíc  
či OSB dosiek.

Súpravu tiež tvorí ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA 
HMOTA. Táto škárovacia malta je odporúčaná na obklady, 
ktoré sú vystavené na veľké úžitkové zaťaženia, v mokrých 
a vlhkých miestach, ako aj v exteriéroch. Ideálna na 
komunikačné koridory, a to vzhľadom na svoju vysokú 
odolnosť voči odieraniu. Je určená na škárovanie obkladov 
všetkých formátov, ako aj keramických a kamenný dlaždíc, 
a sklenených mozaík. ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA 
HMOTA je dostupná v 40 trvácnych farbách. Škárovacia 
hmota má okrem toho, vďaka použitiu iónov striebra, 
antibakteriálne vlastnosti, a hydrofóbne prísady ju chránia 
pred prenikaním špiny, ako aj pred rastom húb a plesní.

 – ATLAS PLUS MEGA BIELY –  
hrubovrstvové deformovateľné lepidlo

 – ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA 

SÚPRAVA HALY A NÁKUPNÉ CENTRÁ



98

súprava formáty XL

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, ZNAČKA MONOLITH, KOLEKCIA EPOXY, ATLAS ARTIS, STRIEBORNÁ 134
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E P O X Y  G R A P H I T E  &  G R E Y

EPOXY GRAPHITE POL 119,8 × 239,8 cm

EPOXY GRAPHITE POL 119,8 × 119,8 cm

EPOXY GREY MAT 119,8 × 119,8 cm

_info 70
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VEĽKOFORMÁTOVÉ 
DLAŽDICE

RÝCHLA A PRAKTICKÁ 
APLIKÁCIA

TRVALÉ FARBY

 

Novým trendom pri zariaďovaní interiérov je využívanie 
obkladov vo formátoch XL. Interiéry vďaka keramike 
tohto typu získavajú neopakovateľný, moderný 
charakter, projektantom otvára nové možnosti dizajnu, 
a je to tiež výzva pre zhotoviteľov. Výrobky spĺňajú 
požiadavky veľkoformátových obkladov, ktoré sa často 
používajú v  priestoroch s intenzívnym pohybom (ako sú 
chodby a predsiene), musia sa vyznačovať výnimočnými 
vlastnosťami, v prípade lepidiel musia napr. zaručiť plné 
podopretie pod povrchom dlaždice, musia znemožniť 
jej poškodenie, a tiež umožňovať montáž vykonávanú 
zhora steny.

Lepidlom, ktoré zaručuje perfektný a trvalý výsledok bez 
ohľadu na použitie, typ podkladu, typ a veľkosť obkladu 
je ATLAS ULTRA GEOFLEX C2TE S1. Toto gélové 
deformovateľné lepidlo sa vyznačuje nulovým dokonca 
aj pri lepení megaformátových dlaždíc. Zaručuje vysokú 
stabilizáciu veľkoformátových dlaždíc kladených na 
vodorovných povrchoch. Je to lepidlo s vysokou 
priľnavosťou, a vďaka hrúbke vrstvy 2 – 15 mm sa môže 
používať aj na vyrovnávanie povrchov.

Súpravu dopĺňa škárovacia hmota ATLAS ARTIS, 
ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči umývaniu, 
drhnutiu a odieraniu, ako aj voči čistiacim prostriedkom 
počas celého obdobia používania. Rozpätie šírky 1 
– 25 mm zaručuje bezpečnú aplikáciu na všetkých 
typoch dlaždíc. Obsah dôkladne vyberaného kameniva 
a špeciálnej zmesi cementov odstraňuje riziko vzniku 
mikrotrhlín a puknutí, ako aj prefarbení a výkvetov. 

 – ATLAS ULTRA GEOFLEX – vysokoflexibilné, 
deformovateľné gélové lepidlo

 – ATLAS ŠKÁROVACIA HMOTA ARTIS 

SÚPRAVA FORMÁTY XL
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súprava fasády

REALIZÁCIA TUBĄDZIN, ODPORÚČANÁ ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA, SIVÁ 035
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Prvkom každej budovy je fasáda, ktorá okrem úžitkových 
funkcií, akou je napr. zateplenie budovy, zodpovedá aj za 
jej estetiku. Práve jej dizajn a spôsob zhotovenia v hlavnej 
miere ovplyvňuje  charakter objektu. Výnimočná fasáda 
sa dá vytvoriť namontovaním keramického obkladu. 
Riešenia, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, už nie 
sú iba výrobky zaručujúce zachovanie čistoty a trvácnosti 
v oblasti soklov, ale tiež plné spektrum fasádových dlaždíc, 
ktoré umožňujú vytvoriť moderné a jedinečné fasády. 
Keramické a kamenné obklady sa dajú použiť ako finálna 
vrstva aj v zatepľovacích systémoch ETICS. 

ATLAS PLUS deformovateľné lepidlo C2TE S1, je 
výrobok, ktorý je odporúčaný na obklady vystavené na 
pôsobenie výnimočne náročných podmienok – v interiéroch 
a exteriéroch budov. Je určené na lepenie dlaždíc  
s malými, strednými a veľkými formátmi, ako aj 
so strednou nasiakavosťou, keramických, cementových 
a vápenných. Lepidlo má vďaka technológiám používaným 
pri výrobe extrémnu priľnavosť a odolnosť voči výkyvom 
teploty. Technológia dvojitých vlákien umožňuje praktickú 
a efektívnu aplikáciu. Polymérová technológia umožňuje 
používanie lepidla ATLAS PLUS dokonca aj pri teplotách 
okolo 0 °C, ako aj lepenie rôznych typov obkladov  
s veľkými formátmi bez nutnosti podopierania, čo výrazne 
zrýchľuje a zjednodušuje práce.

Fasády budov sú povrchy, ktoré sú vystavené na pôsobenie 
dynamických výkyvov teploty, slnečného žiarenia, ako  
aj vlhkosti. V prípade fasád z dlaždíc sa musia nevyhnutne 
používať škárovacie hmoty, ktoré sú odolné voči vzniku 
a rozvoju húb, a ktoré si zachovávajú farbu počas dlhého 
obdobia používania, a to napriek intenzívnemu naslneniu. 
ATLAS ARTIS ŠKÁROVACIA HMOTA – najkvalitnejšie 
spojivo, ktoré spĺňa všetky podmienky, ktoré musí splniť 
výrobok určený na fasádu, odolný voči pôsobeniu UV 
žiarenia (trvalé a intenzívne farby na dlhé roky), a tiež 
odporúčaná na povrchy, ktoré sú vystavené na pôsobenie 
vysokej vlhkosti.

TRVÁCNOSŤ

JEDNODUCHÁ  
A RÝCHLA APLIKÁCIA

VODOTESNOSŤ

  – ATLAS PLUS – vysokoflexibilné, tvárne lepidlo
 – ATLAS ŠKÁROVACIA HMOTA ARTIS

SÚPRAVA FASÁDY
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ATLAS ARTIS  
ŠKÁROVACIA HMOTA 
1 – 25 mm, CG 2 WA

40 farieb

 – rýchloviažuce
 – ideálne do kuchyne, kúpeľne
 – odporúčané na náročné  

podklady: terasy, balkóny,  
podlahové kúrenie

 – ľahké udržiavanie v čistote

ATLAS ÚZKA ŠKÁRA 

1 – 7 mm, CG 2 WA

40 farieb

 – flexibilné a odolné voči  
poškodeniam

 – hladké a ľahké udržiavanie  
v čistote

 – do kuchyne a kúpeľne, na balkón 
a podlahové kúrenie

škárovacie hmoty
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ATLAS FLEXIBILNÁ  
ŠKÁROVACIA HMOTA 
1 – 7 mm, CG 2 WA

37 farieb

 – ideálne hladké a ľahké udržiavanie 
v čistote

 – perfektné do kuchyne, kúpeľne
 – odporúčané predovšetkým na 

náročné podklady: terasy, balkóny 
a podlahové kúrenie

 – na použitie v interiéri a exteriéri

ATLAS DEKORAČNÁ  
ŠKÁROVACIA HMOTA
1 – 15 mm, CG 2 WA

5 farieb

 – trvalý trblietavý efekt
 – flexibilná
 – odporúčaná na sklenené mozaiky, 

luxfery

ATLAS EPOXIDOVÁ  
ŠKÁROVACIA HMOTA
1 – 10 mm, RG

12 farieb

 – škára už od 1 mm
 – ideálne hladký záverečný efekt
 – ideálne do kuchyne a kúpeľne, 

odolné voči pôsobeniu štiav, 
kyselín a tukov

 – odporúčané do sprchových 
kabín, sáun a bazénov, garáží, 

ŠKÁROVACIE HMOTY
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lepidlá na dlaždice
LEPIDLÁ TRIEDY C2

ATLAS GEOFLEX BIELY  
vysokoflexibilné gélové lepidlo

2 – 15 mm, C2TE

 – odporúčané na mramor  
a prírodný kameň

 – na každý typ dlaždíc, vrátane 
keramických, gresových 
a sklenených

 – na náročné podklady, ako sú staré 
dlaždice, terazzo, sadrokartónové 
dosky, hydroizolácie

 – na balkóny, terasy, podlahové 
kúrenie

 – bez sklzu dokonca aj  
pri veľkých formátoch

 – veľmi dobrý rozliv pod dlaždicou

ATLAS GEOFLEX  
vysokoflexibilné gélové lepidlo

 2 – 15 mm, C2TE

 – na každý typ dlaždíc, vrátane 
keramických, gresových a skle-
nených

 – na náročné podklady, ako sú 
staré dlaždice, terazzo, sadrokar-
tónové dosky, hydroizolácie

 – na balkóny, terasy, podlahové 
kúrenie, 

 – bez stekania dokonca aj pri  
veľkých formátoch

 – veľmi dobrý rozliv  
pod dlaždicou

ATLAS ULTRA GEOFLEX  
vysokoflexibilné deformovateľné 
gélové lepidlo 

2 – 15 mm, C2TE S1

 – na všetky typy a formáty dlaždíc, 
vrátane keramických, kamenných 
a sklenených

 – na výnimočne náročné podklady, 
ako sú staré dlaždice, terazzo, 
sadrokartónové dosky, OSB  
a hydroizolácie

 – najširší rozsah použitia, okrem 
iného na podlahové kúrenie, tera-
sy a do bazénov

 – bez sklzu dokonca na megafor-
máty

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS

TECHNOLÓGIA 
GÉLOVÁ
ATLAS
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LEPIDLÁ NA DLAŽDICE LEPIDLÁ TRIEDY C2

ATLAS PLUS  
vysokoflexibilné deformovateľné 
lepidlo

2 – 10 mm, C2TE S1

 – dvojitá sila vlákien a polymérov
 – 3 x vyššia počiatočná priľnavosť
 – na každý typ dlaždíc
 – kúpeľňa, terasa, garáž, bazén
 – OSB, sadrokartónové dosky staré 

dlaždice, hydroizolácie, terazzo, 
podlahové kúrenie

 – perfektné viazanie už od 1°C

ATLAS PLUS BIELY  
vysokoflexibilné deformovateľné 
lepidlo

2 – 10 mm, C2TE S1

 – odporúčané na mramor 
a prírodný kameň

 – na každý typ dlaždíc, vrátane 
keramických, gresových  
a sklenených

 – na náročné podklady, ako sú 
staré dlaždice, terazzo, sadrokar-
tónové dosky, OSB, hydroizolácie

 – na fasády, terasy, podlahové  
kúrenie, do bazénov

ATLAS PLUS EXPRESS  
rýchloviažuce vysokoflexibilné  
deformovateľné lepidlo

2 – 5 mm, C2 FTE S1

 – odporúčané na rýchle 
rekonštrukcie

 – na každý typ dlaždíc, vrátane 
keramických, kamenných  
a sklenených

 – na náročné podklady, ako sú sta-
ré dlaždice, terazzo, sadrokartó-
nové dosky, OSB a hydroizolácie

 – na fasády, podlahové kúrenie, 
terasy a do bazénov

n
o
vi

n
k
a

DVOJITÁ SILA
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ATLAS ELASTYK  
vysokoflexibilné lepidlo

2 – 10 mm, C2TE

 – na keramické dlaždice, 
vrátane mozaík, gresov, kamenín 
a klinkerov

 – na kamenné dlaždice, okrem 
iného na podlahové kúrenie, 
sadrokartónové dosky, 
hydroizolácie a balkóny 

 – umožňuje lepiť dlaždice zhora 
steny

 – vysoká priľnavosť

lepidlá na dlaždice
LEPIDLÁ TRIEDY C2

ATLAS PLUS MEGA  
vysokoflexibilné deformovateľné 
lepidlo

4 – 20 mm, C2E S1

 – samoroztekajúce, perfektne 
vypĺňa priestor pod dlaždicou

 – na každý typ dlaždíc, vrátane 
keramických, kamenných 
a sklenených

 – na náročné podklady, ako sú 
staré dlaždice, terazzo, OSB 
a hydroizolácie

 – na podlahové kúrenie, terasy  
a do bazénov

ATLAS PLUS MEGA BIELY  
vysokoflexibilné deformovateľné 
lepidlo

4 – 20 mm, C2E S1

 – odporúčané na mramor 
a prírodný kameň

 – na každý typ dlaždíc, vrátane 
keramických, gresových 
a sklenených 

 – samoroztekajúce, perfektne 
vypĺňa priestor pod dlaždicou

 – na náročné podklady, ako sú 
staré dlaždice, terazzo, OSB 
a hydroizolácie

 – na podlahové kúrenie, terasy 
a do bazénov
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lepidlá na dlaždice
LEPIDLÁ TRIEDY C1

ATLAS FLEXIBILNÁ  
LEPIACA MALTA
2 – 10 mm, C1TE

 – na keramické dlaž-
dice, vrátane  
mozaík a gresu

 – do kuchyne, kúpeľ-
ne, chodby

 – umožňuje lepiť 
dlaždice zhora 
steny

 – s predĺženou dobou 
otvorenia

ATLAS MIG 2  
rýchloviažuce lepidlo
2 – 5 mm, C1FTE

 – odporúčané na 
rýchle rekonštrukcie

 – na keramické dlaž-
dice, vrátane mozaík 
a gresu

 – do kuchyne, kúpeľ-
ne, chodby, práčov-
ne a garáže

 – umožňuje lepiť dlaž-
dice zhora steny

OK!  
flexibilné lepidlo
2 – 10 mm, C1TE

 – dvojitá sila vlákien
 – vyššia mechanická  

pevnosť
 – na keramické dlaždice, 

vrátane mozaík a gresu
 – škárovanie už po 12/24 

hodinách
 – aplikačná teplota  

až do +30 °C

n
o
vi

n
k
a

DVOJITÁ SILA

ATLAS ATUT 
lepidlo na dlaždice
2 – 10 mm, C1T

 – na keramické dlaž-
dice, vrátane  
mozaík a gresu

 – do kuchyne  
a kúpeľne

 – umožňuje lepenie 
dlaždíc zhora steny 
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ATLAS WODER DUO  
2-zložková hydroizolácia

 – chráni pred vodou pod 
vysokým tlakom

 – odolný voči negatívnemu 
tlaku vody

 – spevnený polymérovými 
vláknami

 – premosťuje stabilizované 
ryhy až do 0,75 mm

 – najširší rozsah použitia

hydroizolácie

ATLAS WODER E
rýchloschnúca tekutá fólia
1 – 3 mm

 – chráni pred vlhkosťou
 – vysokoflexibilný
 – v interiéri a v exteriéri
 – prvok utesňovacieho 

systému
 – kladenie dlaždíc už po 

4 hod.

ATLAS WODER W  
tekutá fólia
1 – 3 mm

 – chráni pred vlhkos-
ťou

 – vysokoflexibilný
 – dovnútra
 – nanášaný štetcom  

alebo oceľovým 
hladítkom

WODER 
DUO EXPRESS  
blesková dvojzložková 
hydroizolácia

 – dve vrstvy izolácie 
v jednom cykle

 – kladenie dlaždíc  
už po 3 hodinách

 – na izolovanie  
balkónov a terás

 – o 25 % vyššia  
výdatnosť
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ATLAS DILATAČNÁ ŠNÚRA  
flexibilná výplň dilatačných medzier

 – odolná voči starnutiu
 – nenasiakavá
 – veľmi vysoká pevnosť v ťahu 

ATLAS WODER S  
vodotesná cementová malta
1 – 3 mm

 – chráni pred vodou pod tlakom
 – flexibilný, paropriepustný
 – má vysokú priľnavosť

HYDROIZOLÁCIE

ATLAS HYDROBAND
utesňovacia páska a kúpeľňová 
súprava

 – utesňovanie rohov múrov 
a podláh, ako aj dilatácie

 – vysokoflexibilné
 – odolnosť voči teplote  

od -30 °C do +90 °C
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ATLAS BUTYLOVÁ PÁSKA
samolepiaca páska 
utesňovacia

 – vysoká pevnosť v ťahu
 – samolepiaca vrstva s ľahko 

odnímateľným zabezpečením
 – perfektne prilieha k hydroizolácii 

typu ATLAS WODER

ATLAS HYDROBAND 3G
pásky, rohy a krúžky 
utesňovacie bez perforácie

 – vysoká pevnosť proti  
roztrhnutiu

 – vysoká odolnosť voči 
agresívnemu prostrediu

 – odolnosť voči tlaku vody  
(1,5 bar) 

PÁSKA, ROHY  
A PRSTENE ATLAS
príslušenstvo a doplnky hydroizolácie 
typu WODER

 – utesňovanie hrán a dilatácií 
 – vysokoflexibilné
 – odolnosť voči teplote  

od -30 °C do +90 °C
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ATLAS SMB BITÚMENOVÁ 
MEMBRÁNA  
samolepiaci asfaltový pás

 – veľmi jednoduché použitie
 – zachováva parametre flexibilnosti 

dokonca už pri  -20 °C
 – proti vode a vlhkosti
 – paroizolačná

ATLAS ROHOŽ 630  
drenážovo-uvoľňujúca

 – redukuje napätia v podlahe terasy
 – odvádza vlhkosť
 – umožňuje kladenie keramických 

obkladov, z prírodného kameňa, 
konglomerátov ap. na kritických 
podkladoch

 – umožňuje vetranie a odvádzanie 
vlhkosti spod obkladu z dlaždíc

 – predchádza objaveniu sa termic-
kých poškodení

HYDROIZOLÁCIE
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ATLAS UNI-GRUNT PLUS 
hlboko prenikajúca základná 
penetračná emulzia spevňujú-
ca podklad

 – na cementové, magnéziové, 
anhydritové podklady, 
podklady s vykurovaním, 
sadrokartónové dosky, 
tehly, tvárnice, železobetón, 
sadrové  
a cementové omietky 
a stierky

 – na použitie pri teplote v 
rozpätí  
od +5 °C do +35°C

 – nanášanie valčekom, štet-
com alebo nástrekom 

 – pod dlaždice, omietky, stier-
ky, hydroizolácie, podlahy, 
farby a tapety

základné penetračné prípravky

ATLAS UNI-GRUNT  
rýchloschnúca základná  
penetračná emulzia

 – na cementové, 
magnéziové podklady, 
podklady s vykurovaním, 
sadrokartónové dosky, 
sadrové a cementové 
omietky a stierky

 – na použitie pri teplote v 
rozpätí  
od +5 °C do +30 °C

 – nanášanie valčekom, štet-
com alebo nástrekom 

 – pod dlaždice, omietky, 
stierky, hydroizolácie, 
podlahy, farby a tapety

ATLAS GRUNTO-PLAST  
spojovacia vrstva na náročné 
podklady

 – obsahuje kamenivo 
 – na cementové, magnéziové, 

anhydritové podklady, 
podklady s vykurovaním, 
sadrokartónové dosky, 
tehly, tvárnice, železobetón, 
asfalt, terazzo, OSB, PVC, 
sadrové a cementové 
omietky a stierky

 – zväčšuje skutočný povrch 
spojenia

 – na použitie pri teplote v 
rozpätí od +5 °C do +30 °C

 – pod dlaždice, omietky, stier-
ky, hydroizolácie, podlahy

ATLAS ULTRA-GRUNT  
rýchloschnúci základný 
náter na kritické podklady

 – na cementové, mag-
néziové, anhydritové 
podklady, podkłady s 
vykurovaním, sadrokar-
tónové dosky, železobe-
tón, terazzo, OSB, PVC, 
sadrové  
a cementové omietky  
a stierky

 – na použitie pri teplote 
v rozpätí od +5 °C do 
+35 °C

 – pod dlaždice, omietky, 
stierky, hydroizolácie, 
podlahy
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ATLAS ARTIS 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS 
FLEXIBILNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS ÚZKA 
ŠKÁRA 

ATLAS 
DEKORAČNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS 
EPOXIDOVÁ 

ŠKÁROVACIA 
HMOTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

trieda CG 2 WA CG 2 WA CG 2 WA CG 2 WA RG

balenia 2 a 5 kg 2 a 5 kg 2 a 5 kg  2 kg 2 a 5 kg

materiál balenia plastové vedro fólia fólia fólia plastové vedro

počet farieb 40 37 40 5 12

spôsob balenia 1/2 + 1/2 + – – – +

prímesová voda na 1 kg  0,21 – 0,22 l  
vody na 1 kg

0,28 – 0,29 l  
vody na 1 kg

0,28 – 0,29 l 
vody na 1 kg

0,22 – 0,24 l  
vody na 1 kg netýka sa

šírka použitia 1 – 25 mm 1 – 7 mm 1 – 7 mm 1 – 15 mm 1 – 10 mm

aplikačná teplota 5 – 35 °C 5 – 25 °C 5 – 25 °C 5 – 35 °C 10 – 25 °C

hlinitanový cement + netýka sa netýka sa + netýka sa

portlandský cement + + + + netýka sa

odolnosť voči hubám + + + + +

nízkonasiakavosť + + + + +

flexibilnosť + + + + +

trvanie zretia 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 3 min.

trvanie pripravenosti  
na použitie 40 min. 2 hod.  2 hod.  2 hod. 45 min.

predumývanie 10 – 30 min. 10 – 30 min. 10 – 30 min. 30 min. 5 min.

koncové umývanie  3 hod.  3 hod.  3 hod. 3 hod. 20 min.

pohyb chodcov 3 hod. 24 hod. 24 hod. 24 hod. 24 hod.

plné zaťaženie  24 hod. 24 hod. 24 hod. 24 hod. 24 hod.

plná chemická odolnosť netýka sa netýka sa netýka sa netýka sa 7 dní

plná mechanická odolnosť  24 hod. 24 hod. 24 hod. 24 hod. 7 dní

finálna farebnosť 
dosiahnutá po úplnom 
vyschnutí výrobku

2 – 3 dni 2 – 3 dni 2 – 3 dni 2 – 3 dni po 12 hod.

absorpcia vody po 30 min. ≤ 2 g ≤ 2 g ≤ 2 g ≤ 2 g netýka sa

absorpcia vody  
po 240 min. ≤ 5 g ≤ 5 g ≤ 5 g ≤ 5 g ≤ 0,1 g

atest Poľského 
hygienického ústavu – 
pitná voda

+ + + – +

radiačný certifikát + + + + +

škárovacie hmoty
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ATLAS ARTIS 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS 
FLEXIBILNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS ÚZKA 
ŠKÁRA 

ATLAS 
DEKORAČNÁ 
ŠKÁROVACIA 

HMOTA

ATLAS 
EPOXIDOVÁ 

ŠKÁROVACIA 
HMOTA

FORMÁTY DLAŽDÍC

malé a stredné formáty 
dlaždíc (≤ 0,1 m2) + + + + +

veľké formáty dlaždíc  
(≤ 0,25 m2) + + + + +

veľmi veľké formáty 
dlaždíc (> 0,25 m2 ) + + + + +

gresové dlaždice typu slim + + + + +

ROZSAH POUŽITIA

vnútri + + + + +

vonku + + + +

vodorovné povrchy + + + + +

zvislé povrchy + + + + +

kameninové, terakotové 
dlaždice, typu monocottura + + + + +

klinkerové dlaždice a cotto + + + + +

gresové dlaždice + + + + +

dlaždice odolné voči 
prefarbeniu + + + + +

keramická mozaika + + + + +

sklenená mozaika + + + + +

sklenené dlaždice odolné 
voči poškriabaniu + + + + +

dekorované dlaždice 
s jemnými vzormi + + + + +

zrkadlá, zrkadlové  
dlaždice a iné povrchy 
náchylné na poškriabanie

+ + + + +

kovové dlaždice  
a hliníkové prvky + + + + +

prirodzené kamene,  
napr. mramor + + + + +

luxfery + použiť  ATLAS ŠKÁROVA-
CIA HMOTA ARTIS

použiť  ATLAS ŠKÁROVA-
CIA HMOTA ARTIS + +

lícová tehla +
použiť  ATLAS  

ŠKÁROVACIA HMOTA 
ARTIS

použiť  ATLAS  
ŠKÁROVACIA HMOTA 

ARTIS

použiť  ATLAS  
ŠKÁROVACIA HMOTA 

ARTIS

použiť  ATLAS  
ŠKÁROVACIA HMOTA 

ARTIS

ŠKÁROVACIE HMOTY
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lepidlá na dlaždice

NÁZOV LEPIDLA ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

ATLAS 
GEOFLEX

ATLAS 
GEOFLEX 

BIELY
ATLAS PLUS  ATLAS PLUS 

BIELY
ATLAS PLUS 

EXPRESS
 ATLAS PLUS 

MEGA
 ATLAS PLUS 
MEGA BIELY

veľkosť balenia 5 kg, 22,5 kg, 
25 kg

25 kg, 22,5 kg, 
5 kg

5 kg, 22,5 kg, 
25 kg

5 kg, 10 kg, 20 
kg, 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

typ balenia fólia / alubag 
(5 kg)

fólia / alubag 
(5 kg)

fólia / alubag 
(5 kg)

fólia / alubag 
(5 kg) fólia fólia fólia fólia

TECHNICKÉ PARAMETRE

trieda C2TE S1 C2TE C2TE C2TE S1 C2TE S1 C2FTE S1 C2E S1 C2E S1

priľnavosť ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²

hrúbka vrstvy 2 – 15 mm 2 – 15 mm 2 – 15 mm 2 – 10 mm 2 – 10 mm 2 – 5 mm 4 – 20 mm 4 – 20 mm

aplikačná teplota  5 – 35 °C  5 – 35 °C  5 – 35 °C  1 – 25 °C  5 – 25 °C  5 – 25 °C  5 – 25 °C  5 – 25 °C 

pripravenosť na použitie  
po premiešaní (trvácnosť) cca 4 hod. cca 4 hod. cca 4 hod. cca 5 hod. cca 5 hod. do 1 hod. do 4 hod. do 4 hod. 

doba otvorenia > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min

upravenie umiestnenia 
dlaždice 20 min 20 min 20 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min

stúpanie po podlahe / 
škárovanie po 12 hod. po 12 hod. po 12 hod. po 24 hod. po 24 hod. po 4 hod. po 24 hod. po 24 hod.

plné prevádzkové zaťaženie 
– chodenie cca 3 dni  cca 3 dni cca 3 dni cca 3 dni cca 3 dni po 24 hod. cca 3 dni cca 3 dni

plné prevádzkové zaťaženie 
– jazdenie cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní

plné zaťaženie pod vodou 
bazén / nádrž cca 14 dní netýka sa netýka sa cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní

podlahové kúrenie 
(vykurované plochy) cca 14 dní cca 14 dní cca 14 dní cca 21 dní cca 21 dní cca 21 dní cca 21 dní cca 21 dní

lehota uchovávania 12 mesiacov / 24 
mesiacov (alu)

12 mesiacov / 24 
mesiacov (alu)

12 mesiacov / 24 
mesiacov (alu)

15 mesiacov / 24 
mesiacov (alu) 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov

TYPY NALEPOVANÝCH DLAŽDÍC

keramické obklady a dlažby + + + + + + + +

terakota + + + + + + + +

porcelánový gres + + + + + + + +

laminovaný gres + použiť ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť ATLAS ULTRA 
GEOFLEX + + + + +

obklady z prírodného kameňa 
(žula, mramor, travertín, 
syenit, bridlica ap.)

+* +* + +* + +* +* +

klinker + + + + + + + +

kamenina + + + + + + + +

keramická mozaika + + + + + + + +

sklenená mozaika +** +** + +** +** +** +** +**

dlaždice sklenené, farbené, 
tlačené ap. +*** +*** + +*** +*** +*** +*** +*** 

betónové dlaždice / 
z cementovej malty + + + + + + + +

kompozitné dlaždice + použiť ATLAS ULTRA 
GEOFLEX

použiť ATLAS ULTRA 
GEOFLEX + + + + +

izolačné a zvukovoizolačné 
panely + použiť ATLAS ULTRA 

GEOFLEX
použiť ATLAS ULTRA 

GEOFLEX + + + + +
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NÁZOV LEPIDLA ATLAS 
ELASTYK

LEPIDLO 
FLEXIBILNÉ

ATLAS 
FLEXIBILNÁ 

LEPIACA 
MALTA

 ATLAS MIG 2  ATLAS ATUT

veľkosť balenia 25 kg 5 kg, 22,5 kg, 25 kg 5 kg, 10 kg, 25 kg 25 kg 25 kg

typ balenia papier papier papier papier papier

TECHNICKÉ PARAMETRE

trieda C2TE C1TE C1TE C1FTE C1T

priľnavosť ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²

hrúbka vrstvy 2 – 10 mm 2 – 10 mm 2 – 10 mm 2 – 5 mm 2 – 10 mm

aplikačná teplota  5 – 25 °C  5 – 30 °C  5 – 25 °C  5 – 25 °C  5 – 25 °C 

pripravenosť na použitie  
po premiešaní (trvácnosť) do 4 hod. do 4 hod. do 4 hod. do 1 hod. do 4 hod.

trvanie otvorenia > 30 min. > 30 min. > 30 min. > 30 min. > 20 min.

upravenie umiestnenia 
dlaždice 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

stúpanie po podlahe / 
škárovanie po 24 hod. po 24 hod. po 24 hod. po 4 hod. po 24 hod.

plné prevádzkové zaťaženie 
– chodenie cca 3 dni cca 3 dni cca 3 dni cca 3 dni cca 3 dni

plné prevádzkové zaťaženie 
– jazdenie cca 14 dní netýka sa netýka sa netýka sa netýka sa

plné zaťaženie pod vodou 
bazén / nádrž netýka sa netýka sa netýka sa netýka sa netýka sa

podlahové kúrenie 
(vykurované plochy) cca 14 dní netýka sa netýka sa netýka sa netýka sa

lehota uchovávania 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov

TYPY NALEPOVANÝCH DLAŽDÍC

keramické obklady a dlažby + + + + +

terakota + + + + +

porcelánový gres + + + + +

laminovaný gres použiť  
ATLAS PLUS

obklady z prírodného 
kameňa (žula, mramor, 
travertín, syenit, bridlica ap.)

+* +* +* +* +* 

klinker + + + + +

kamenina +

keramická mozaika + + + + +

sklenená mozaika +**

dlaždice sklenené, farbené, 
tlačené ap. +***

betónové dlaždice / 
z cementovej malty + + + +

použiť ATLAS 
FLEXIBILNÁ LEPIACA 

MALTA

kompozitné dlaždice použiť  
ATLAS PLUS

izolačné a zvukovoizolačné 
panely

použiť  
ATLAS PLUS

*  v prípade pochybností o možnosti použitia daného výrobku, obráťte sa na technické oddelenie ATLAS
** vykonajte aplikačný test
** vykonajte aplikačný test a overte pokyny výrobcu dlaždíc

LEPIDLÁ
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hydroizolácie

ATLAS WODER DUO ATLAS WODER E ATLAS WODER W ATLAS WODER S WODER DUO 
EXPRESS

doplňujúci názov 2-zložková hydroizolácia rýchloschnúca tekutá fólia tekutá fólia vodotesná cementová malta blesková dvojzložková 
hydroizolácia

veľkosť balenia 16 kg, 32 kg 5 kg, 25 kg 4,5 kg, 10 kg 25 kg 12 kg, 24 kg 

TECHNICKÉ PARAMETRE

min./max. hrúbka povlaku 2 – 3 mm 1 – 3 mm 1 – 3 mm 1 – 3 mm 1-2 mm

doba otvorenia 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min

trvanie pripravenosti na použitie 60 min. počas trvania lehoty pou-
žiteľnosti

počas trvania lehoty pou-
žiteľnosti 120 min. 45 min 

nanášanie druhej vrstvy po 3 hod. 3 hod. 3 hod. 5 hod.
všetky práce vykonané v 
jednom technologickom 

cykle

kladenie finálnych vrstiev 12 hod. 4 hod. 24 hod. 24 hod. 3 hod.

odolnosť voči vode pod tlakom,  
výška vodného stĺpca 70 m použiť  ATLAS WODER DUO použiť  ATLAS WODER DUO 50 m 15 m
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VÝROBOK ATLAS UNI-GRUNT ATLAS UNI-GRUNT PLUS ATLAS GRUNTO-PLAST ATLAS ULTRAGRUNT

doplňujúci názov rýchloschnúca základná penetračná 
emulzia

hlboko prenikajúca základná 
penetračná emulzia, spevňujúca 

podklad

spojovacia vrstva na náročné 
podklady

rýchloschnúci základný  
náter na kritické podklady

veľkosť balenia 1 kg, 5 kg a 10 kg 1 a 5 kg 5 kg 5 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

forma tekutina tekutina  hustá tekutina hustá tekutina

farba mliečna mliečna biela biela

spotreba na 1 m² 0,05 – 0,2 kg 0,05 – 0,2 kg 0,3 kg 0,3 kg

trvanie schnutia
2 hod., nanášanie základného 
penetračného prípravku pod 

samonivelačné podklady 15 min., 
v iných prípadoch

2 hod. 24 hod. 4/ 24 hod.

aplikačná teplota 5 – 30 °C 5 – 35 °C 5 – 30 °C 6 – 36 °C

lehota uchovávania 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov

SPÔSOB APLIKÁCIE

štetcom + + + +

valčekom + + + +

nástrekom + +

základné penetračné 
prípravky
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nástroje 
a podpora

Nad rozvojom výrobkov spoločnosti ATLAS od projektu až po montáž 
dohliadajú špecialisti a odborníci: vo výskumných laboratóriách, kontrolných 
oddeleniach, školiacich oddeleniach a tiež v laboratóriách kontroly kvality. 

Naši špecialisti, poradcovia a technickí konzultanti sú pripravení 
poskytnúť náležitú podporu a pomôcť pri riešení stavebných problémov.  
Praktické informácie týkajúce sa používania výrobkov ATLAS nájdete aj na 
našom webovom sídle www.atlas.com.pl, na ktorom tiež sprístupňujeme 
užitočné nástroje.
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nástroje a podpora
APLIKÁCIE ONLINE

DOSTUPNÉ V POĽSKOM JAZYKU

APLIKÁCIA „MOZAIKER” 

Program je určený na komponovanie individuánych 
farebných variantov mozaikovej omietky ATLAS DEKO M 
TM0 alebo ATLAS DEKO M TM1. Umožňuje nielen vytvoriť 
vlastnú farbu, ale tiež prevziať mapu 3D štruktúry omietky 
vo formáte png, ako aj receptúry, na základe ktorej sa 
dá daná omietka vyrobiť v partnerských predajniach 
a u distribútoroch ATLAS.

APLIKÁCIA  „SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U” 

Špeciálna aplikácia, ktorá umožňuje správne a v súlade 
s platnými normami, navrhnúť priečku, spĺňajúcu 
požadované parametre (teplota, vlhkosť), zohľadňujúc 
detaily konštrukcie budovy, bodové a lineárne tepelné 
mosty. Aplikácia využíva bohatú knižnicu stavebných 
materiálov a výrobkov ATLAS.

Umožňuje vypočítať súčiniteľ prestupu tepla U, určiť riziko 
kondenzovania vody vo vnútri priečky, ako aj rizika rozvoju 
húb a plesní na jeho povrchu. Výsledky sú vykázané 
prehľadným a čitateľným spôsobom  podobe mesačných 
alebo ročných výkazov.

APLIKÁCIA 
„KATALÓG VECNÝCH NÁKLADOV – KVN” 

Katalóg je určený investorom, architektom, znalcom, 
zhotoviteľom. Sú v ňom uvedené definované systémy 
a technologické činnosti, spolu so zostavami výrobkov 
a časovou náročnosťou zhotovenia. Umožňuje vytvoriť 
profesionálny nákladový rozpočet a kalkuláciu s použitím 
systémových riešení ATLAS.

 
APLIKÁCIA  „VZORKOVNICA FARIEB” 

Aplikácia umožňuje zostaviť a porovnať vybrané farby 
omietok a fasádnych farieb, mozaikových omietok, 
omietok imitujúcich drevo a škárovacích hmôt. Určuje 
tiež koeficient odrážania svetla HBW, využívaný  
pri projektovaní.
 

 
APLIKÁCIA  „KNIŽNICA FARIEB A MATERIÁLOV” 

Aplikácia umožňuje importovať paletu farebných odtieňov, 
štruktúr omietok a farebných odtieňov farieb ATLAS. Tento 
nástroj je určený na grafické projektovanie s použitím 
aplikácií AutoCAD a ArchiCAD. 

Na prevzatie:
 – farby fasád vo formáte dwg, súbory AutoCad  

a ArchiCad
 – rendery – 3D efektu pre mozaikové omietky, efektu 

dosky, efektu tehly, efektu betónu, efektu kovu, efektu 
kameňa TM5 a efektu pieskovca TM6 

Aplikácia umožňuje vytvárať profesionálne vizualizácie 
a rendery využívajúc softvér založený na riešeniach V-Ray.

APLIKÁCIA  „PROJEKTOVÉ DETAILY” 

Aplikácia je určená pre projektantov ako pomoc 
pri vytváraní projektovej dokumentácie. Využíva tie 
najaktuálnejšie znalosti.

Projektové detaily sú vykonané formou 3D obrázkov 
vo formáte pdf. Príklady technických riešení sú vytvárané 
vo formáte dwg, ktorý sa používa v aplikáciách AutoCad 
a ArchiCad. Obrázky majú detailné materiálové opisy 
a môžu sa používať na vypracovanie technickej 
dokumentácie.
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APLIKÁCIA „VYPOČÍTAŤ SPOTREBU” 

Pomáha vypočítať spotrebu jednotlivých výrobkov, 
materiálov, ktoré sú potrebné pri použití daného riešenia 
alebo systému.  Vďaka aplikácii môžete vytvoriť plánovaný 
rozpočet a spotrebu materiálov.

Aplikácia je prepojená s „Vysnívaným domom”.

APLIKÁCIA  „VYSNÍVANÝ DOM” 

Predstavuje tisíc hotových a prehľadných systémových 
riešení miestností a stavebných detailov  na príklade 
projektu rodinného domu – od základov až po strechu. 

Vďaka tejto aplikácii je jasné, ako správne vykonať 
jednotlivé vrstvy v miestnostiach, ako aj ktoré materiály 
použiť. 

NÁSTROJE A PODPORA ONLINE APLIKÁCIE

PORADENSTVO A ŠKOLENIA

TRÉNERI – TECHNICKÍ KONZULTANTI

Tím 16 mobilných školiteľov – konzultantov, ktorí majú 
obrovské znalosti a mnohoročné skúsenosti v stavebnom 
odvetví.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 – podrobné informácie o používaní jednotlivých  

výrobkov,
 – diagnostické skúšky objektov,
 – inštruktážne pre zhotoviteľov,
 – podpora zákazníkov v rozsahu systémov farbenia 

omietok a farieb Atlas,
 – technická podpora pre zhotoviteľov počas používania 

výrobkov na mieste vykonávania prác,
 – realizácia teoretických školení spojených s praktickou 

prezentáciou použitia výrobkov pre predajcov,  
zhotoviteľov a zákazníkov,

 – realizácia teoretických a praktických školení pre učňov 
a pedagógov v rámci spolupráce so školami.

KONTAKT
prostredníctvom technického konzultanta  
z daného regiónu
info@atlas-slovensko.sk

PROGRAM CERTIFIKÁCIE ODBORNÍKOV

Program spája odborníkov pôsobiacich v oblasti 
obkladov a dlažieb, ako aj zatepľovacích systémov.

ROZSAH VÝHOD:
 – kvalita poskytovaných služieb potvrdená certifikátom 

značky ATLAS
 – odlíšenie ponuky od ponúk iných zhotoviteľov,
 – zverejnenie na webovom sídle ATLAS,
 – najvyššie pozície vo vyhľadávači pre zákazníkov,
 – balík dodatočných výhod: 

systematické odborné školenia
zdravotná starostlivosť ENEL – MED
povinné zákonné poistenie – od náhodných udalostí 
pre firmy personalizované reklamné materiály
bezplatné pracovné odevy každoreočné stretnutia 
odborníkov z brandže.

KONTAKT 
autoryzacje@atlas.com.pl
+ 48 609 630 975

ODBORNÁ TECHNICKÁ PODPORA 

Tím technickej podpory tvoria stavební znalci 
a mykologicko-stavební odborníci.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 – technická pomoc pri realizácii veľkých objektov  

v rozsahu individuálnych riešení a ich realizácií,
 – sledovanie trhu objektových investícií: nadväzovanie 

a rozvoj spolupráce s projektantami, firmami zhotovi-
teľmi a developermi, bytovými družstvami, znalcami 
a pamiatkarmi v rozsahu použitia výrobkov  
a technológií ATLAS,

 – vypracovanie individuálnych technických riešení  
určených pre jednotlivé objekty,

 – príprava, organizácia a realizácia, v spolupráci  
s oddelením predaja, programov školení týkajúcich  
sa výrobkov skupiny ATLAS. 

KONTAKT
wsparcie@atlas.com.pl
komunikácia v poľskom jazyku
v slovenskom jazyku: info@atlas-slovensko.sk



PORADENSTVO A ŠKOLENIA
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ATLAS Slovensko s.r.o. 
Staviteľská 3 
831 04 Bratislava 
email: info@atlas-slovensko.sk 
tel: +421 903 494 397 
www.atlas-slovensko.sk


