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Produktová řada

PLASTICKÉ HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



Klíčové výhody



Klíčové výhody



Produktová řada

Vlastnosti
• Okamžité zamezení zatékání při havarijním 

Penetrační hmota s vysokou p řilnavostí

• Okamžité zamezení zatékání při havarijním 
stavu.

• Rychlé lokální opravy poškozených míst.
• Opravy jsou kompatibilní s pozdější sanační 

vrstvou
• Využitelný při extrémních teplotách (-10 až 

50°C).



Produktová řada

Vlastnosti

Samonivelační schopnost 

Tekutá hydroizola ční hmota

• Samonivelační schopnost 
hydroizolace

• Elastičnost, ohebnost, pevnost a 
přilnavost

• Dokonale utěsňuje střešní detaily
• Odolnost proti chemickým vlivům



Produktová řada

Vlastnosti

Samonivelační schopnost 

Tekutá hydroizola ční hmota

• Samonivelační schopnost 
hydroizolace.

• Nepraská, nekoroduje, neztvrdne
• Povrch se po deformaci vrátí do 

původního tvaru
• Dokonale utěsňuje střešní detaily



Produktová řada

Vlastnosti

Prodlužuje životnost střechy

Termoreflexní a ochranná hydroizola ční hmota

• Prodlužuje životnost střechy
• Dobrá přilnavost ke všem 

podkladům
• Dokonalá pružnost a roztažnost
• Dobrá zpracovatelnost i při nízkých 

teplotách



Produktová řada

Vlastnosti

Dokonalá a trvalá elasticita

Hydroizola ční hmota ve form ě tmelu

• Dokonalá a trvalá elasticita
• Extrémní přilnavost ke všem 

povrchům
• Výborné hydroizolační vlastnosti
• Odolnost vůči UV, mrazu i vysokým 

teplotám



Systémy PLASTONIT
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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)



Marketingová podpora

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

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

– www.plastonit.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



Vybrané segmenty

• ploché střechy – asfalt (bitumen), lepenka, fólie

• průmyslové areály

• zemědělská družstva

• správci nemovitostí

• bytová družstva• bytová družstva

• stavební společnosti



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


