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Produktová řada

INTELIGENTNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY



Klíčové výhody



Klíčové výhody



Produktová řada

Vlastnosti
• Vysoká a trvalá elasticita materiálu

Speciální základní nátěr s extra přilnavostí a inhibitory koroze

• Vysoká a trvalá elasticita materiálu
• Výborné antikorozní schopnosti
• Vysoká přilnavost na všechny typy 

podkladů
• Dokonalý podklad pro všechny typy 

krycích nátěr



Produktová řada

Vlastnosti
Vysoká přilnavost k základu

Speciální vrchní nátěr pro dlouhodobou ochranu namáhaných ocelových 
konstrukcí.

• Vysoká přilnavost k základu
• Výborná elasticita, stálá pružnost a 

stálobarevnost
• Vysoká odolnost proti povětrnostním 

vlivům
• Extrémní životnost (cca 10-20 let)



Produktová řada

Vlastnosti
Estetická hladká struktura imitující kovový 

Elastický ochranný nátěr s metalizovaným vzhledem drahých kovů.

• Estetická hladká struktura imitující kovový 
povrch

• Specifická imitace zlata, stříbra a bronzu
• Odolnost proti chemickým a 

povětrnostním vlivům
• Extrémní životnost (minimálně 20 let)



Produktová řada

Vlastnosti
Extrémní přilnavost ke všem povrchům

Speciální hydroizolační tmel na praskliny v plechových střechách a na přetmelení 
styků ocelových konstrukcí. Tmel slouží i jako nástroj na vytvoření dilatačních 
detailů a různých přechodů střešních krytin s dokonalým vodotěsným účinkem.

• Extrémní přilnavost ke všem povrchům
• Výborné hydroizolační vlastnosti
• Odolnost vůči UV, mrazu i vysokým 

teplotám
• Schopnost rychlého zastavení průsaků 

střech



Produktová řada

Vlastnosti
Jednoduchá a rychlá aplikace

KORING 131-1 je unikátní podkladový antikorozní přípravek na ocel s obsahem 
speciálních příměsí pro nano-technologickou přeměnu rzi (koroze) na stabilní 
produkty a rovněž na preventivní ochranu zdravého povrchu ocele.

• Jednoduchá a rychlá aplikace
• Snížení nákladů na přípravu povrchu
• Snížení znečištění prostředí a ohrožení 

zdraví
• Prodlužuje životnost všech nátěrových 

systémů



Produktová řada

Vlastnosti
Průmyslové rozpouštědlo nátěrových hmot

Xylen petrochemický označuje směs tří izomerů aromatického uhlovodíku 
dimethylbenzenu. Je to čirá, bezbarvá kapalina nasládlého zápachu, hořlavá..

• Průmyslové rozpouštědlo nátěrových hmot
• Ředidlo barev, složka barev a laků
• Jako náhrada toluenu pro pomalejší 

zasychání
• Čistidlo na ocel a na křemíkové pláty a čipy



Technické parametry
• Balení

– HS – 5 a 25 kg plechovek
– AUREL – 5 a 20 kg plechovek
– MASTIC – 5 a 20 kg balení

• Vydatnost
– HS 0,25 – 0,30 kg/m2– HS 0,25 – 0,30 kg/m2
– AUREL – 0,20 – 0,25 kg/m2

• Barevnost
– HS – červenohnědá, okrově žlutá, ořechově hnědá
– AUREL - podle vzorníku RAL
– METALIC – zlatá, stříbrná, bronzová



Systémy ELASTCOM
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Technická dokumentace
Disponujeme veškerou pot řebnou dokumentací včetně:

• Bezpečnostních listů
• Technických listů
• Aplikačních postupů
• Certifikátů a zkoušek výrobků IZOL-PLASTIK
• Patentů (Antiplakát)• Patentů (Antiplakát)



Etikety



Marketingová podpora

• Produktové listy – jazykové mutace
• Vzorky aplikací
• www stránky 

– www.izolplastik.cz (základní použití dle – www.izolplastik.cz (základní použití dle 
segmentů)

– www.elastcom.cz (technické info, aplikace)

• Podpora technického oddělení IP



Speciální nabídka

• Přizpůsobení aplikačním podmínkám
• Vlastní šarže – pro konkrétní roční či 

geografické použití
• Spolupráce při inovacích pro nová využití• Spolupráce při inovacích pro nová využití
• Technické posudky



Ceny

• www.elastcom.cz/cenik



Vybrané segmenty

• stožáry VN, VVN, trafostanice, rozvodny

• veřejná osvětlení

• plechové střechy

• mostní konstrukce

• větrné elektrárny• větrné elektrárny

• konstrukce hal, ploty

• železnice

• loděnice

• dopravní podniky



Použití materiál ů
Energetika
Ochranné nátěry stožárů VN,
VVN, trafostanic a rozvoden.
Cílené řešení pro ocelové
konstrukce narušené hloubkovou
i povrchovou korozí.

Mostní konstrukce
Nátěry mostních konstrukcí
všech druhů kovových materiálů,
které jsou namáhané teplotní
roztažností se současným
enormním zatížením.



Použití materiál ů
Plechové st řechy

Antikorozní nátěr ošetřuje vlastní
konstrukci, hydroizolační reflexní
hmota účinně eliminuje prohřívání.

Veřejné osvětleníVeřejné osvětlení

Estetická a vysoce účinná
povrchová úprava veřejného
osvětlení, signalizačních zařízení
a trakčních vedení.



Kontakty

IZOL-PLASTIK, s.r.o.
Gajdošova 16 
615 00 Brno

Tel.: + 420 737 008 008
E-mail: info@izolplastik.cz
Web: www.izolplastik.cz

www.plastonit.cz
www.elastcom.cz


