
BARVA NABETON – zkrášluj, chraň a natírej, barvu k tomu vybírej
použití: vnitřní i venkovní jednosložková barva na beton a všechny naše produkty na 
cementové bázi, nutné ji tónovat pigmentovými koncentráty BARVIČ
výhody: vysoká kryvost a přilnavost k podkladu, chrání betonové povrchy před karbonatací 
vzdušným CO2, certifi kována pro styk s potravinami
spotřeba: 0,35–0,5 kg/m2 při dvou vrstvách
balení: PP vědra 4 kg a 8 kg

BÍLÁ BARVA
– váš byt rozsvítí, špínu vymýtí
použití: vodou ředitelná, snímatelná barva vysoké bělosti a kryvosti, určená zejména na 
vyzrálé omítky a  betonové povrchy, dřevoštěpkové materiály, sádrokarton a  papírové 
povrchy
výhody: vysoká bělost a  kryvost, hygienická nezávadnost, aplikace válečkem, štětkou, 
stříkáním, barvu je možné probarvovat pigmentovým koncentrátem BARVIČ i  běžnými 
tónovacími pastami
spotřeba: je v závislosti na podkladu zhruba 8–12 m2 v jedné vrstvě z 1 kg BÍLÉ BARVY
balení: PP vědra 15 kg a 45 kg

BARVIČ – stačí kapka…
použití: koncentrovaný pigment vhodný pro 
většinu vodou ředitelných barev a  nátěrových 
hmot, zejména pro BARVU NABETON a  BÍLOU 
BARVU
výhody: opravdový koncentrát, výtečná mísi-
telnost, možnost míchat BARVIČE mezi sebou
spotřeba: podle síly odstínu
barvy: bílá, černá, žlutá, oranžová, červená, 
modrá, zelená, hnědá
balení: HDPE lahvičky 50 ml

BARVA NABETON BÍLÁ BARVA

PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU

STAVLEP –  drží a nepustí
použití: jednosložková hmota pro perfektní spojení většiny materiálů na  cementové bázi 
s podkladem, ideální penetrace pro LEPENKU V KÝBLU, VODOTĚS, SPRAVBETON, STĚNUSPRAV 
nebo DRŽTOFEST, zajistí jednak „paropropustné uzavření podkladu“, jednak dokonalé spojení 
s nanášeným materiálem
výhody: mimořádně dlouhá doba „otevřenosti“, tzn. STAVLEP zůstává lepivý na  povrchu 
i několik dnů, což zajišťuje spojení, i když je následný materiál nanášen s časovým odstupem, 
drží výtečně i na nesavém povrchu (umakart, stará dlažba), je hygienicky i ekologicky zcela 
nezávadný, aplikuje se nátěrem válečkem nebo štětcem
spotřeba: adhezní můstek 0,15–0,3 l/m2, pro účely penetrace 0,03–0,06 l/m2

balení: PP vědra 1 l, 5 l a 10 l

DRSOŇ – drsný povrch, rudá síla
použití: pískový adhezní můstek pro interiér i exteriér na vyzrálé omítky, beton, skleněné 
tapety, na dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart, 
obklady, dlažby apod.; je určený pro všechny savé i nesavé stavební materiály, které jsou 
následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami, akrylátovými omítkovinami atd., je 
použitelný i samostatně pro zpevnění a hydrofobizaci povrchu
výhody: spojení písku a polymeru vytvoří hrubý povrch pro zakotvení následné vrstvy, 
signální červená barva pro snadné rozlišení, kde je aplikován; dodávaný v optimální konzis-
tenci pro nanášení, aplikuje se nátěrem válečkem nebo štětcem, drží výtečně i na nesavém 
povrchu (umakart, stará dlažba.), vykazuje výbornou přídržnost k betonovému podkladu
spotřeba: 0,15–0,25 kg/m2

balení: PP vědra 1 kg  a 5 kg

HLUBOŇ – hloubková nano penetrace 
použití: penetrační nátěr s  hloubkovým účinkem na  všech savých anorganických 
materiálech ke zpevnění podkladu nebo sjednocení jeho savosti, díky velké hloubkové 
penetrační schopnosti je ideální na staré i nové omítky, cihelné a pórobetonové zdivo, 
k ochraně a oživení vzhledu přírodního i umělého kamene
výhody: díky nano částicím má oproti běžným penetracím, se shodným obsahem sušiny, 
dvojnásobnou penetrační kapacitu; vyznačuje se výborným smáčením a vysokým průnikem 
do podkladu, je ředitelný vodou, neobsahuje organická ředidla, při použití na silně savé podklady 
jej lze ředit vodou 1:1, je trvale odolný vůči vodě a alkalickému prostředí, použití venku i uvnitř, 
je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný, aplikuje se válečkem nebo štětcem, dodávaný 
v optimální konzistenci pro nanášení 
spotřeba: 0,05–0,20 l/m2 
balení: HDPE lahve 1 l a kanystry 5 l

SPRAVBETON 
– „sroste“ s poškozeným povrchem
použití: tenkovrstvá oprava poškozených vodorovných betonových konstrukcí
výhody: obsahuje polymerní složku, která zlepšuje přilnavost k  podkladu, obsahuje 
rozptýlenou PPR mikroarmaturu, minimální tloušťka je již od 5 mm, silně ztekucený pro 
snadnou aplikaci
spotřeba: 1,8–1,9 kg/m2 na 1 mm tloušťky
balení: PE pytle 5 kg a PAP pytle 25 kg

Při zakázkách nad 1 tunu jsou možné 
i hrubší zrnitosti pro silnější vrstvy.

STAVLEP koncentrát DRSOŇ HLUBOŇ

SPRAVBETON

STŘECHUSPRAV
– oprava a údržba střech, zejména plochých
použití: opravné i udržovací nátěry střech ve spádu 2–20°
výhody: vodou ředitelný, UV odolný, mrazuvzdorný, výborně pružný i za hlubokého mrazu, 
je paropropustný, výborně přilne k asfaltovým pásům, azbestocementu, plechu i polyure-
tanu, pro silně poškozené střechy doporučujeme použít pro zpevnění speciální výztužnou 
tkaninu STŘECHOTEX
spotřeba: 1,2–1,7 kg/m2 při dvou vrstvách
balení STŘECHUSPRAV: PP vědra 7 kg, 14 kg
balení STŘECHOTEX: role š 0,2 m / d 50 m, š 1 m / d 10 m a š 1 m / d 50 m

KOUPELNOVÁ IZOLACE 
–  jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby
použití: jednosložková pružná hydroizolační hmota je určena jako izolace proti stékající 
vodě, na překrytí trhlin v podkladech, pružná membrána pod keramické obklady a dlažby
výhody: snadno zpracovatelná, namíchána pro okamžité použití, vysoce pružná, má vý-
bornou přilnavost k většině porézních stavebních materiálů (sádrokarton, dřevotříska apod.)
spotřeba: 0,8–1 kg/m2 při dvou vrstvách
balení: PP vědra 4 kg a 8 kg

TĚSNIČ PÁSKA – ve vodě bobtná
použití: těsnění pracovních spár železobetonových konstrukcí, průchody kabelů a trubek 
betonovou konstrukcí, pouze pro uzavřené spáry
výhody: při styku s vodou po 12 hodinách bobtná až o 200 % a vyvíjí značný tlak na stěny 
spáry, který zajistí i  samoinjektáž do  dodatečně vzniklých poruch, upevnění pomocí 
TĚSNIČE MŘÍŽKY
balení TĚSNIČ PÁSKA: v  PAP kartonu náviny 10×15 mm / 8 m, 20×15 mm / 5 m, 
20×25 mm / 5 m, 23×18 mm / 5 m, 150×1,5 mm / 2 m, 150×1,5 mm / 20 m
balení TĚSNIČ MŘÍŽKA: 1 metr

STŘECHUSPRAV, STŘECHOTEX KOUPELNOVÁ IZOLACE

TĚSNIČ PÁSKA,TĚSNIČ MŘÍŽKA

KONSTRUKČNÍ DESKY – fantazie bez hranic
použití: zákryty van, potrubí, koupelnové skříňky, dělicí stěny, sprchové kouty, koupelnový 
nábytek apod.
výhody: lehké, nenasákavé, lehce opracovatelné, tepelněizolační, zvukověizolační, lze na  ně 
přímo lepit dlažbu i obklad
popis: deska z extrudovaného polystyrenu, oboustranně potažená mřížkou ze skelné tkaniny 
s cementovou stěrkou
balení: desky šíře 600 mm v délkách 1300 mm a 2600 mm o sílách 10 mm, 20 mm, 30 mm, 
40 mm a 50 mm

KONSTRUKČNÍ DESKY HASOFT

TĚSNIČ TMEL 
– lepí, těsní, bobtná
použití: ve vodě bobtnající lepicí tmel pro utěsňování spár, průchodek a také pro lepení 
TĚSNIČE pásky, je vhodný i pro otevřené spáry
výhody: ve  vodě mimořádně zvětšuje objem, až o  90 %, a  dokonale vyplní i  dodatečné 
praskliny, je odolný UV, kyselinám, zásadám, ropným derivátům i olejům
balení: kartuše 310 g / 12 ks v kartonu

TĚSNIČ TMEL

KONSTRUKČNÍ SPOJKY
– co spojí, to drží
použití: díky ohybatelným lamelám dokáže desky i zákryty spojovat a kotvit ve všech 
myslitelných polohách
výhody: jeden prvek pro mnoho typů spojení
pro KONSTRUKČNÍ DESKU síly: 20 mm, 30 mm, 40 mm a 50 mm

KONSTRUKČNÍ SPOJKY

ROHOVÉ ZÁKRYTY – zakryjí a schovají
použití: zakrytí potrubí, odpadů, kabelů, stoupaček, 
rozvodů a instalací, tepelná a zvuková izolace
výhody: snadná a rychlá montáž, povrch lze natírat 
i obkládat, díky výborným tepelně i zvukověizolačním 
vlastnostem Vás nebude rušit hluk rozvodů a  unikat 
teplo
balení: desky síly 20 mm v  délkách 1300 mm 
a 2600 mm v rozměrech 150×150 mm, 200×200 mm, 
200×400 mm a 300×300 mm

ROHOVÉ ZÁKRYTY BARVIČ

SPRAVBETON TH
…je navíc nestékavý
použití: tenkovrstvá oprava poškozených svislých betonových konstrukcí
výhody: obsahuje polymerní složku, která zlepšuje přilnavost k  podkladu, obsahuje 
rozptýlenou PPR mikroarmaturu, minimální tloušťka je již od 5 mm, nestékavá úprava
spotřeba: 1,7–1,8 kg/m2 na 1 mm tloušťky
balení: PE pytle 5 kg a PAP pytle 25 kg

Při zakázkách nad 1 tunu jsou možné 
i hrubší zrnitosti pro silnější vrstvy.

SPRAVBETON TH

AVLE
 Obsah sušiny

přes 45% 

1l STAVLEPU = 5l penetra
ce

DRŽTOFEST
– rozpínavá upevňovací hmota pro zalévání
použití: zalévání zárubní bezpečnostních dveří, upevňování plotových sloupků, závitových 
tyčí, kotevních šroubů, zmonolitnění železobetonových prefabrikátů, opravy děr ve vodo-
rovném betonu
výhody: po zatvrdnutí mírně zvětší objem a dokonale vyplní dutinu, silně ztekucený, 
odolává i  dynamickému namáhání, obsahuje rozptýlenou PPR mikroarmaturu, vysoká 
evnost již po 12 hodinách
spotřeba: 1,8–1,9 kg/dm3

balení: PE pytle 5 kg; PAP pytle 25 kg jen pro zakázky nad 1 tunu

DRŽTOFEST TH 
– nestékavá rozpínavá upevňovací hmota
použití: upevňování závitových tyčí, kotevních šroubů, zmonolitnění železobetonových 
prefabrikátů, opravy děr ve svislém betonu, opravy kleneb
výhody: po  zatvrdnutí mírně zvětší objem a  dokonale vyplní dutinu, nestékavý, odolává 
i dynamickému namáhání, obsahuje rozptýlenou PPR mikroarmaturu, vysoká pevnost již po 
12 hodinách
spotřeba: 1,8–1,9 kg/dm3

balení: PE pytle 5 kg; PAP pytle 25 kg jen pro zakázky nad 1 tunu

DRŽTOFEST DRŽTOFEST TH

FOFRBETON 
…spěchej, tvrdne rychle
použití: opravná a kotevní rychletuhnoucí nestékavá malta s přísadou vodotěsné krysta-
lizační přísady
výhody: již po 6 hodinách lze lehce zatížit, pro vrstvy v rozmezí 15–30 mm
spotřeba: 1,6–1,8 kg/m2 na 1 mm tloušťky
balení: PE pytle 5 kg a PAP pytle 25 kg jen pro zakázky nad 1 tunu

SPÁDOBETON 
– když chceš trochu šikmou plochu 
použití: cementová směs k  ručnímu i  strojnímu provádění vyrovnání a  vyspádování kon-
strukcí balkónů a  lodžií, betonových potěrů pro podlahové konstrukce (spádové) a  drobné 
betonářské práce, je vyztužená vlákny a má snížené smrštění
výhody: rozmíchává se pouze s vodou, má dobrou zpracovatelnost, je tixotropní (nestéka-
vý), má výbornou přídržnost k  betonovému podkladu i  výztuži, je trvale odolný vůči vodě 
a mrazuvzdorný, má výtečné mechanické vlastnosti, je objemově kompenzován (nedochází 
ke smrštění při tuhnutí), pro vrstvy už od 10 mm 
spotřeba: 2,0 kg/m2 na 1 mm tloušťky 
balení: PAP pytle 25 kg

FOFRBETON SPÁDOBETON

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY 
–  vyrovnání, vyspádování  a zateplení konstrukcí balkónů a lodžií
použití: vyrovnání a zároveň vyspádování konstrukcí balkónů a lodžií
výhody: na  rozdíl od  betonáže spádové vrstvy odpadají tzv. mokré procesy, současně 
provedeme tepelnou izolaci, při které už nedochází k navýšení celkové skladby, díky minimální 
hmotnosti dodatečně nezatěžují původní konstrukci, síla desky na  dolním okraji je vždy 
20 mm a předepsaný spád je 2 % (2 cm/m)
balení: desky šířky 600 mm v délkách 1000 mm, 1300 mm a 1500 mm; další rozměry desek na 
zakázku

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY

STĚNUSPRAV –  stěnu vyhladí, díru vyplní
použití: předem namíchaná hmota pro interiér k vyrovnání stěn a  stropů, vhodná pro 
všechny typy porézních a savých stavebních materiálů nebo různé druhy dřevocemento-
vých a dřevoštěpkových desek
výhody: obsahuje speciální celulózová vlákna, která snižují riziko vzniku smršťovacích 
trhlin a urychlují prosychání
spotřeba: 1,6–1,8 kg/m2 při vrstvě 1 mm
balení: PP vědra 1,8 kg, 9 kg a 18 kg

STĚNUSPRAV

TEKUTÁ DLAŽBA, VSYP

TEKUTÁ DLAŽBA – vydlážděte 
verandu, garáž, sklad či dílnu bez dlaždic
použití: nášlapné podlahové vrstvy, spojovací 
(adhézní) můstek pod stěrky a  povlaky, tlaková 
injektáž trhlin
spotřeba: 0,9–1,5 kg/m2

barvy VSYPU: bílá, cihlově červená, černá, 
modrá, světle hnědá, šedá, zelená, žlutá
balení TEKUTÁ DLAŽBA: sady PP věder 9 kg 
(6+3 kg)
balení BAREVNÝ VSYP: PP vědra 8 kg

í

Při zakázká
i hrubší zrn

Firma má uzavřenou smlouvu 
o sdruženém plnění povinností 

vyplývajících ze zákona 477/2001 Sb. se společností 
EKO–KOM, a.s. 

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098, 588 13 Polná
tel.: +420 567 225 111
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www.hasoft.cz

hydroizolace
opravy a přilnavost
malty a lepidla
kotvení
ochrana
barvy a pigmenty 
suchá výstavba
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bostik další pomocnícikonstrukční fi tinkylepicí pásky další

CO VÁM DÁLE MŮŽEME NABÍDNOUT

PENETRACE POD TEKUTOU
DLAŽBU – podklad pro epoxid připraví
použití: impregnace a penetrace betonů a pórovitých 
podkladů se zvýšenou vlhkostí (nad 4 %) před 
nanášením epoxidových hmot
výhody: nízká viskozita pro optimální nanášení, 
vysoká penetrační schopnost i u vlhkých podkladů, 
omezuje prašnost betonového povrchu, splňuje 
požadavky normy EN 13813
spotřeba: 0,15–0,40 kg/m2
balení: sada plechovek 9,3 kg (8,3+1 kg)

NOVINKA



NOVINKA

PUSTOHNED
– výkvět cement spárovačka, odstraním hned, 
je to hračka
použití: speciální čisticí prostředek na odstraňování 
neústupných skvrn od malty, vápna, vodního kamene, 
výkvětů solí, cementu a jiných znečištění 
výhody: ulehčí úklidové práce po obkládání, spárování, 
izolacích, omítání atd., výborně rozpouští uhličitany, je šetrný vůči podkladu
spotřeba: cca 0,25 kg/m2

balení: PP vědra 5 kg, PET lahve s rozprašovačem 0,5 kg / 6 ks v kartonu

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3v1 
– běžnou maltu, vážení, v sanační vám promění
použití: SANAČNÍ KONCENTRÁT 3v1 je ekonomická a vysoce funkční alternativa odstraňující 
projevy vlhkosti ve stavební konstrukci i zdivu; vnitřní hydrofobizace, vysoký obsah pórů a poly-
propylénová vlákna zajišťují po mnoho let funkčnost, estetičnost i zdravotní nezávadnost omítek
výhody: zvyšuje porozitu omítky o více než 70 %, vnitřně i povrchově hydrofobizuje omítku, 
zachovává vysokou pevnost omítky, obsahuje vláknovou výztuž, zvyšuje absorbci solí, má vyso-
kou propustnost pro vodní páru, dlouhodobě potlačuje projevy vlhkosti na nosném i výplňovém 
zdivu, zlepšuje tepelněizolační vlastnosti omítek
spotřeba: z 10 kg suché omítkové směsi a 0,25 kg SANAČNÍHO KONCENTRÁTU se vyrobí 7 litrů 
sanační omítky, tj. 0,7 m2 omítky v tloušťce 10 mm 
balení: PP vědra 2 kg a 7 kg

ŠTUKBETON
– fachman žasne, kutil kouká, matroš hladký jako mouka
použití: tenkovrstvá finalizace poškozených vodorovných betonových konstrukcí, pro síly 
vrstvy 2–4 mm
výhody: obsahuje polymerní složku, která zlepšuje přilnavost k podkladu, minimální tloušťka je 
již od 2 mm, je trvale odolný vůči vodě, mrazuvzdorný, objemově kompenzován (po vytvrdnutí 
se nesmrští), pevnost 25 MPa, použitelný pro styk s potravinami
spotřeba: 1,6–1,7 kg/m2 na 1 mm tloušťky
balení: PE pytle 5 kg; PAP pytle 25 kg jen pro zakázky nad 1 tunu

SANAČNÍ SYSTÉM HASSAN
– kotvicí podhoz, jádrová omítka, štuk
použití: vhodný pro interiér i exteriér, zajišťuje přirozené difuzní odvlhčení zdiva, zadržení 
solí uvnitř svého pórového systému a ochranu před vnější vlhkostí
výhody: vysoká propustnost pro vodní páru, mimořádná absorbce solí, obsahuje disperzní 
polypropylénovou vláknovou výztuž, vysoce porézní, vnitřně hydrofobizovaný
spotřeba: z jednoho pytle sanační omítky HASSAN JÁDRO (25 kg) lze připravit cca 30 l malty, 
tj. 1,9 až 2,1 m2 omítky v tloušťce 15 mm, vydatnost 0,8–1,0 kg/m2/mm 
balení: PAP pytle 25 kg

ZESILOVAČ VRSTVY 
ZÁKLADOVÉ IZOLACE
– když síla rozhoduje, styk se zeminou
použití: po  smíchání se ZÁKLADOVOU IZOLACÍ na  silnovrstvou izolaci základů staveb, stěn 
sklepů, opěrných zdí a mostů proti zemní vlhkosti, proti netlakové i tlakové vodě nebo k lepení 
ochranných polystyrenových desek
výhody: jednoduchá a rychlá aplikace pomocí zubového hladítka; směs má výbornou přilna-
vost k betonu, porobetonu, cihlovému zdivu, bitumenovým podkladům, kovům…; v tloušťce 
4 mm jako účinná protiradonová bariéra
spotřeba směsi 12 kg (3 kg ZESILOVAČE + 9 kg ZÁKLADOVÉ IZOLACE): 4–6 kg/m2 (dle zatížení 
vodou dle Technického listu)
balení: PE pytle 3 kg

DLAŽBULEP
– pružné lepidlo na dlažby a obklady, vhodné pro vnitřní i venkovní použití
použití: lepení dlažeb a obkladů do tenkého pružného lože, vhodné pro interiér i exteriér, 
použitelné i pro podlahové topení, při použití přechodového můstku DRSOŇ lze použít i pro 
lepení na starou dlažbu
výhody: vysoký obsah polymerní složky, odolnost proti mrazu i vodě
spotřeba: vydatnost suché malty činí při tloušťce vrstvy 1 mm 1,6 kg/m2; při použití zubové 
stěrky 4×4 mm: 1,5–2 kg/m2, 6×6 mm: 2,5–3 kg/m2, 10×10 mm: 3,5–4 kg/m2

balení: PE pytle 5 kg a PAP pytle 25 kg

GUMOTĚS
– vygumuj netěsnosti, snadno a rychle
použití: tekutá gumová izolace k okamžitému použití uvnitř i venku, vhodná na vodorovné, 
svislé i členité povrchy; skvělý na beton, zdivo, dřevo, keramiku, kov (i bez přednátěru), na staré 
i vlhké podklady; určený na opravy a izolace okolo střešních oken, komínů, okapů aj. a zalévání 
dilatačních spár v betonu; i na použití v potravinářských provozech
výhody: pružnost má více než 300 %, již po cca 2 h. je voděodolný; je UV odolný, přetíratelný 
a bez rozpouštědel, aplikuje se jednoduše štětcem nebo válečkem
spotřeba: 2,0 kg/m2 nátěr 2 mm; (na 2 vrstvy); pro spáry 10×10 mm cca 1 kg / 7 bm
balení: Alu sáčky v PP vědrech 1 kg, 4 kg (4×1 kg), 5 kg a 15 kg (3× 5 kg)

OBKLADOLEP 
–  rychle, pružně, čistě lepí (zvládnou to i malé děti)
použití: jednosložková lepicí hmota určená zejména pro okamžité lepení obkladů a  dlažeb 
na podklady z betonu, dřeva, umakartu, zdiva, cementových a vápenocementových malt, sádro-
kartonu i KONSTRUKČNÍCH DESEK
výhody: lepení přímo na starou dlažbu, na stěny i podlahy, vysoká přilnavost a pružnost díky 
vysokému obsahu polymerů, výborná přídržnost k betonu, dřevu, zdivu, cementovým a vá-
penocementovým maltám, sádrokartonu, umakartu i KONSTRUKČNÍM DESKÁM, vhodný i pro 
lepení dlažby na  podlahu s  podlahovým vytápěním, umožňuje snadné lepení polystyrenu, 
podhledů apod.
spotřeba: 1,6 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm 
balení:  PP vědra 1,5 kg a 4,5 kg

ZÁKLADOVÁ IZOLACE
– polymerasfaltová tekutá hydroizolace
použití: izolace sklepů, základů staveb a  nádrží proti zemní vlhkosti, případně radonu; dále 
k  opravám zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev staveb a  skladeb 
střech
výhody: jednoduchá aplikace štětcem, vysoká pružnost umožňuje překlenutí až 4mm trhlin, 
výborná přilnavost k betonu, porobetonu, cihlovému zdivu, bitumenovým podkladům atd., 
vhodná pro vnitřní i venkovní izolaci, protiradonová ochrana
spotřeba: proti zemní vlhkosti 0,7 kg/1 m2 (na 2 vrstvy); při opravě asfaltové střešní krytiny 
1,5 kg/m2 (na 4 vrstvy)
balení: PP vědra 3 kg a 9 kg

VYSUŠ ZEĎ KRÉM 
– první pomoc pro vlhkou zeď 
použití: hydrofobizační injektážní krém na odvlhčení a sanaci vlhkého zdiva; 
brání kapilárnímu vzlínání, tedy přeruší cestu vzlínající vodě; aplikace venku 
nebo vevnitř
výhody: rychlá, čistá injektáž proti vzlínající vodě: vyvrtáte, vytlačíte – hotovo; 
jednoduchá aplikace jen z jedné strany bez podřezávání zdí; vysoký obsah účin-
né látky silanu; funguje desítky let
spotřeba: podle tloušťky zdiva, 10 g na 1 cm tloušťky zdi na 1 bm, tj. při 
300 mm cca 300 g
balení:  kartuše 250 g, PP vědra 1 kg a 8 kg

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3v1ŠTUKBETON SANAČNÍ SYSTÉM HASSAN

DLAŽBULEPGUMOTĚS OBKLADOLEPZÁKLADOVÁ IZOLACE

NAMAŽSE – krém na ruce s vůní RUMu
použití: krém na ruce s vůní rumu, s výtažkem z Aloe, 
který zajistí regeneraci a hydrataci pokožky
balení:  tuby 100 ml / 25 ks v kartonu

UMYJSE –  sprchový a vlasový gel s vůní RUMu
použití: tělový a vlasový gel s vyváženou recepturou pro 
šetrnou péči o pokožku 
balení: lahvičky 200 ml / 20 ks v kartonu

PUDRŽ –  rychle a voděodolně lepím už za 5 minut
použití: PUDRŽ je jednosložkové polyuretanové voděodol-
né lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí, splňující požadavky 
normy DIN EN 204/205 – D4
výhody: extrémně rychlá doba vytvrzení závislá na teplotě 
a vlhkosti vzduchu, lehce napění, rychle a voděodolně lepí 
dřevo, kov, MDF, dřevotřísky, keramiku, pórobeton, beton, 
cihly, polystyren, minerální vlnu, kůži a  mnoho dalších 
materiálů
balení: PE lahvičky 190 g a 600 g

NAMAŽTO
inertní, odolná, vodoodpudivá mazací, separační a  izolační pasta k  mazání kohoutů, ventilů 
a šoupat, s atestem pro přímý styk s pitnou vodou

NAMAŽSE |UMYJSEPUSTOHNEDPUDRŽNAMAŽTO SPÁROVAČKANENASÁVEJ BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ

VYSUŠ ZEĎ KRÉM

VYSUŠ ZEĎ 
– podříznout zeď je možné i vrtačkou
použití: vytvoření hydroizolační bariéry (clony) pomocí zmrazených válcových patron vodného 
roztoku silikonátu, které se vkládají do předem vyvrtaných otvorů ve vlhkém zdivu
výhody: snadná aplikace, vhodné i pro smíšené zdivo (kámen a cihly)
spotřeba: na 1 bm 45 cm tlustého zdiva je třeba 54 patron
balení: PP box po 50 zmrazovacích patronách

praktický plastový box 

zdarma

SPÁROVAČKA
– pružně vyplní vaše přání i spáry
použití: pružné spárování obkladů a dlažeb v interiéru 
i exteriéru s šířkami spár do 5 mm
výhody: vysoký obsah polymerní složky, pružnost, 
hladký povrch, vyhovuje normě 13 888 skupina CG2
barvy: šedá, bílá, bahama
spotřeba: orientačně cca 0,5 kg na 1 m2 při formátu 
dlažby 20×20 cm
balení: PE pytle 5 kg

NENASÁVEJ BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ
– odpuzuje vodu, která dělá škodu, bez zápachu

použití: vodoodpudivý koncentrát na hydrofobizaci povrchu 
v exteriéru i interiéru, na všechny nasákavé materiály jako omít-
ky, cihly, betony, umělý i přírodní kámen
výhody: na vodní bázi, nemění vzhled podkladu, je paropro-
pustný, odolný UV a mrazovým cyklům, brání zašpinění povr-
chu a prodlužuje jeho životnost, nanáší se nátěrem, nástřikem či 
máčením s ředěním: 1:20 beton, pískovec, vápenec; 1:40 cihly, 
tmavé podklady; 1:100 velmi savé podklady a střešní tašky
spotřeba: naředěného, dle savosti 0,25–1,5 l/m2
balení: HDPE lahve 1 l a kanystry 5 l

LEPIDLO (nejen) NA BAZÉNY
– spojí i sklo s betonem – vodotěsně a pružně
použití: dvousložkové pružné hydroizolační lepidlo trvale odolávající vodě, hygienicky nezá-
vadné, určené pro lepení obkladů (včetně skleněných!) a dlažeb bazénů, vodních nádrží, vodo-
jemů, balkónů, lodžií apod.
výhody: pružnost až 40 %, přídržnost k podkladu až 1,7 MPa, je samo o sobě hydroizolací, 
mrazuvzdorné, UV odolné, odolává vodnímu přetlaku až 80 m vodního sloupce
spotřeba: 1,6–2,0 kg/m2 na 1 mm tloušťky
balení: sady PP věder 21 kg (15+6 kg)

LEPIDLO (nejen) NA BAZÉNY

VODOTĚS – vysokopevnostní mikroarmovaný 
vodotěsný beton s krystalizační přísadou
použití: oprava poškozených balkónů, verand, jímek, 
studní, kde potřebujeme naráz provést opravu povrchu 
a zároveň hydroizolaci (při tl. 15 mm je zcela vodotěsný)
výhody: vodou ředitelný, zdravotně nezávadný, obsa-
huje rozptýlená PPR vlákna sloužící jako mikroarmatura, 
speciální přísada XYPEX proniká i  do  podkladu a  činí jej 
vodotěsným
spotřeba: 1,7–1,8 kg/m2 na 1 mm tloušťky
balení:  PE pytle 5 kg a PAP pytle 25 kg

VODOTĚS

NENASÁVEJ
– odpuzuje vodu, která dělá škodu
použití: fi nální vodoodpudivý nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, 
kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod., použití pouze v exteriéru!
výhody: měřitelně nezvyšuje difuzní odpor, nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů, 
oživuje stavební materiál, brání zašpinění povrchu, prodlužuje jeho životnost
spotřeba: 0,2–1,0 l/m2, obvyklá spotřeba 0,3 l/m2, aplikace na fasádní barvy cca 0,1 l/m2

balení:  plechové obaly 1 l a 5 l

NENASÁVEJ

BALKÓNOVÝ SYSTÉM
– nasaďte vodě okovy
použití: sada klempířských doplňků pro použití v  systému tenkovrstvých nátěrových hyd-
roizolačních systémů HASOFT
výhody: má v  horní části kompenzační otvory pro suchou montáž pomocí SAMOLEPICÍHO 
TĚSNICÍHO PÁSU k podkladu, profi l je tvarován tak, aby umožnil odvod vody mimo čelo balkónu 
a terasy
materiál:  hliník – plech o síle 0,63 mm v barvě: hnědá, bílá, šedá
 měď – plech o síle 0,5 mm
délka: profi ly přímý 2 m, rohový 1×1 m, boční 2 m; spojky 32 mm a 64 mm

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI
– fofr izolace
použití: koupelny, balkóny, terasy, wellness zaříze-
ní, plavecké haly, průmyslové provozy
spotřeba: obvykle 1 bm šíře 0,75 m na 0,75 m2

balení:  šíře 0,75 m, náviny 10 m a 50 m

Boční balkónový profi l

Balkónová koncovka

Balkónový profi l

Atypické profi ly na dotaz.

BALKÓNOVÝ SYSTÉM VYSUŠ ZEĎ

LEPENKA V KÝBLU – dvousložková hydroizolace, která toho umí víc
použití: bazény, jímky, sprchové kouty, balkóny, studny, protiradonová zábrana
výhody: vodou ředitelná, zdravotně nezávadná, snadno zpracovatelná, UV stabilní
spotřeba: podle hrubosti povrchu 1,6–2,0 kg/m2 při dvou vrstvách 
balení: sady PP věder 4,1 kg (3+1,1 kg), 9,5 kg (7+2,5 kg), 20,4 kg (15+5,4 kg), 34 kg 
(25+9 kg), 34kg sady pytel (PAP pytel 25 kg + PP vědro 9 kg)

TĚSNICÍ SYSTÉM – nepustí ani kapku
použití: překlenutí pohyblivých spár, řešení styku vodorovné a svislé stavební konstrukce, 
prostupy baterií, gul a trubek v bazénech, koupelnách, balkónech, sprchových koutech apod.
výhody: vysoká pružnost a houževnatost, UV stabilita, výborná alkalická odolnost 
balení: těsnicí pásy profi  šíře 120 mm náviny 50 m, 10 m, 5 m; těsnicí pásy klasik šíře 120 mm 
náviny 50 m, 10 m; vnitřní a  vnější rohy profi  110×110 mm; vnitřní a  vnější rohy klasik 
140×140 mm; vnitřní a vnější 3D rohy 110×110 mm; pružný průchod 425×425 mm; pružný 
samolepicí průchod 120×120 mm

LEPENKA V PRÁŠKU
– jednosložková fl exibilní hydroizolační stěrka / antikarbonatační nátěr
použití: utěsnění povrchu betonových konstrukcí, pojistná hydroizolace pod keramické ob-
klady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, balkónech, vodních nádržích a dalších 
konstrukcích
výhody: jednosložková, dobrá zpracovatelnost, rozmíchává se pouze s vodou; vnitřní i  ven-
kovní použití; výborná přídržnost; trvale odolává vysokému přetlaku; vysoce pružná, umožňuje 
překlenutí trhlin; odolná vůči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí; odolává trvalé-
mu chemickému působení od pH 1,5 do pH 13,0; vysoký difuzní odpor vůči CO2, čímž zabraňuje 
karbonataci betonu, UV stabilní
spotřeba: 1,5 až 1,7 kg/m2

balení: PP vědra 3 kg, 9 kg a 18 kg

LEPENKA V KÝBLU TĚSNICÍ SYSTÉM

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS – lepí, drží, těsní, voda vzteky běsní
použití: řešení spojů u  systémů hydroizolací HASOFT, parotěsná zábrana při montáži oken 
mezi rámem okna a zdivem, suchá montáž BALKÓNOVÉHO PROFILU
výhody: výborně přilne na  většinu stavebních materiálů (beton, omítka, PVC, dřevo, kovy 
apod.), UV stabilní, vodotěsný, parotěsný, tlumí vibrace
balení: 
síla 0,6 mm: návin 20 m v šířce 100 mm 
síla 0,8 mm: návin 10 m v šířce 1 000 mm; návin 20 m v šířce 80 mm; návin 40 m v šířce 500 mm
síla 1,0 mm: návin 20 m v šířkách 50 mm, 100* mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm a 300 mm; 
návin 5 m v šířce 100* mm 
* na instalaci balkonových profi lů

Děláme věci, které fungují!

LEPENKA V PRÁŠKU SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSZESILOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVÉ IZOLACE
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