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Unikátní gelová technologie
V receptuře lepidla ATLAS GEOFLEX je použitá inovativní technologie křemičitého gelu. Křemičitý gel má výjimečnou schopnost vázat vodu. 
Akumulace části záměsové vody umožňuje úplnou hydrataci cementu, nezávisle na druhu lepených obkladů a dlažeb. Díky vhodnému využití 
vody, která je potřebná pro dokončení procesu tuhnutí umožňuje gelové lepidlo úplnou přilnavost k podkladům s různým stupněm savosti. 
Využití technologie křemičitého gelu přináší tyto konkrétní výhody:
• možnost lepení obkladů a dlažeb libovolného typu, nasákavých i nenasákavých
• možnost dosažení optimální konzistence lepidla pro individuální požadavky realizátora a potřeb vzniklých z konkrétního způsobu použití. 

Díky možnosti dávkování množství záměsové vody, lze dosáhnout velký rozsah konzistence a lepicích vlastností oproti klasickým lepidlům
• dosažení úplného rozlití pod obkladem a dlažbou (ideální vyplnění lepicího prostoru) a tím zlepšení přilnavosti a trvanlivosti lepeného spoje, 

zejména při použití v exteriéru budov
• bezpečné přilepení obkladů a dlažeb k podkladům, vystaveným působení přímého slunečního žáru (v průběhu obkládačských prací a také 

během zavadnutí a tuhnutí – hlavně u balkonů, teras apod.)

NOVINKA ATLAS PLUS - nový
flexibilní lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C2TE S1
dvojitá síla vláken a polymerů
Lepidlo slouží pro lepení obkladů a dlažeb, které budou používané 
ve výjimečně těžkých provozních podmínkách, v interiérech a ex-
teriérech budov. Je možné používat na sádrokartonové desky, OSB 
desky, staré obklady (obklad na obklad), na terasy, balkóny, stěnové 
a podlahové vytápění. Slouží pro lepení různých druhů obkládaček a 
dlaždic malých, středných a velkých rozměrů, se střední nasákavostí: 
keramických (glazovaných, neglazovaných, klinkerových, slinutých, 
mozaiky), kameninových apod.
Základní vlastnosti
• 3 x vyšší počáteční přilnavost ≥ 1,5 N/mm2

• dokonalé zavadnutí už od 1°C
• na problematické a kritické podklady
• neomezená velikost obkládaček a dlaždic
Základní parametry
• spotřeba: od 1,3 do 3,5 kg/1 m2 (v závislosti na rozměru hladítka) 
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
Balení: foliové obaly 5 kg, 20 kg, 25 kg 
paleta: 5 kg - 720 kg, 20 kg – 1100 kg, 25 kg – 1200 kg 

ATLAS PLUS S2 HYDRO
hydroizolační, vysoce plastický lepicí tmel 
na obklady a dlažby třídy C2TE S2 
Lepidlo lze používat ve třech variantách: 
• jako lepidlo na obklady a dlažby
• jako lepidlo na obklady a dlažby a hydroizolační vrstvu v jednej 

pracovně-technologické operaci
• jako hydroizolační vrstvu
V receptuře lepidla ATLAS PLUS S2 HYDRO byla použitá POLYMERO-
VÁ TECHNOLOGIE DUÁLNÍCH VLÁKEN a TECHNOLOGIE ELASTOME-
ROVÝCH PLNIDEL Z MODIFIKOVANÉHO KAUČUKU. Díky vysokému 
obsahu polymerových sloučenin, vláken a plnidel z modifikovaného 
kaučuku, vykazuje toto lepidlo unikátní vlastnosti, které z  něj činí 
výrobek se špičkovými technickými a provozními parametry, které 
zaručují trvalé zalepený spoj na dlouhé období. 
Základní vlastnosti
• extra plastické lepidlo
• trojnásobně větší počáteční přídržnost ≥ 1,5 N/mm²
• prodloužený otevřený čas
• snížený skluz
• univerzální použití
Základní parametry
• spotřeba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm (lepení obkladů)
• tloušťka vrstvy: 5 -10 mm (hydroizolace + lepení obkladů)
• teplota použití: od 5°C do  25°C
• spárování: po 24 hodinách
• doba zpracovatelnosti: cca 2 hodiny
Balení:  foliové obaly 15 kg
paleta: 810 kg
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ATLAS PLUS BÍLÝ
bílý flexibilní lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C2TE S1
Lepidlo je velmi vhodné pro lepení obkladů a dlažeb z přírodního a 
umělého kamene, např. mramoru, v interiérech a exteriérech budov. 
Doporučuje se pro lepení na problematických podkladech, jako např. 
sádrokartonové desky, OSB desky, staré obklady (obklad na obklad), 
na terasy, balkóny, stěnové a podlahové vytápění. Je ideálny pro skle-
něnou mozaiku a obezdívky krbů. Slouží pro lepení různých druhů 
obkládaček a dlaždic malých, středních a velkých rozměrů, s vysokou 
nasákavostí: keramických, kameninových, cementových apod.
Základní vlastnosti
• netvoří skvrny na velmi nasákavých obkladačkách a dlaždicích
• obsahuje bílý cement
• velmi vysoká flexibilita
• prodloužený otevřený čas
• možnost lepení „shora dolů“
Základní parametry
• spotřeba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
• teplota použití: od 5°C do 25°C
• spárování: po 24 hodinách
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
Balení: foliové obaly 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg - 1050 kg 

ATLAS PLUS MEGA
flexibilní lepicí tmel na velkoplošné dlaždice, třída C2E S1
Lepidlo se doporučuje pro lepení veškerých druhů dlažeb v interié-
rech a exteriérech budov. Je vhodné hlavně pro dlažby, které budou 
používané ve výjimečně náročných provozních podmínkách způ-
sobených problematickým podkladem, jako např. sádrokartonové 
desky, OSB desky, teracco, staré obklady (obklad na obklad), a také 
těžkými atmosférickými podmínkami, např. terasy, balkony. Slouží 
pro lepení různých druhů obkládaček a dlaždic středních a velkých 
rozměrů, se střední a nízkou nasákavostí: keramických (glazovaných, 
neglazovaných, klinkerových, slinutých, mozaiky), kameninových, 
cementových apod.
Základní vlastnosti
• roztékavý a hrubovrstvý
• usnadňuje vyrovnávání polohy dlaždic
• velmi vysoká pružnost
• prodloužený otevřený čas
• ideálně vyplňuje celý prostor pod dlaždicí
Základní parametry
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 4 – 20 mm
• teplota použití: od 5°C do 25°C
• spárování: po 24 hodinách
Balení: foliové obaly 25 kg
paleta: 25 kg - 1050 kg 

ATLAS PLUS MEGA BÍLÝ
bílý hrubovrstvý �exibilní lepicí tmel na obklady a dlažby 
třídy C2E S1
Lepidlo je určené hlavně pro lepení dlažby z  leštěných slinutých 
dlaždic a kameniny v interiérech a exteriérech budov. Ideální pro 
dlažby vystavené deformacím, např. na terasách a podlahovém vy-
tápění. Dovoluje zhotovit dlažbu na problematických podkladech. 
Slouží pro lepení obkládaček a dlaždic středních a velkých rozměrů 
s velkou nasákavostí (keramických, kameninových apod.), na kterých 
se snadno vyskytují skvrny způsobené šedým cementem.
Základní vlastnosti
• nevytváří skvrny na velmi nasákavých obkladačkách a dlaždicích
• 2 v 1 – lepí a vyrovnává nerovnosti
• velmi dobrá roztékavost
• bez efektu „propadnutí se“ dlaždic
Základní parametry
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 4 – 20 mm
• teplota použití: od 5°C do 25°C
• spárování: po 24 hodinách
Balení: foliové obaly 25 kg
paleta: 25 kg - 1050 kg 

ATLAS PLUS EXPRESS
rychletuhnoucí flexibilní lepicí tmel na obklady a dlažby 
třídy C2FTE S1
Lepidlo je určené pro lepení obkladů a dlažeb v průběhu krátkodo-
bých oprav a rekonstrukcí v interiérech a exteriérech budov. Je vhod-
né na problematické podklady (OSB desky, starý obklad, teracco) a 
na deformovatelné podklady (terasy, podlahové vytápění). Slouží 
pro lepení různých druhů obkládaček a dlaždic malých, středních a 
velkých rozměrů, se střední nasákavostí: keramických (glazovaných, 
neglazovaných, klinkerových, slinutých, mozaiky), cementových, ka-
meninových apod.
Základní vlastnosti
• pro rychlé rekonstrukce a opravy
• velmi vysoká flexibilita
• prodloužený otevřený čas
• možnost lepení “shora dolů“
Základní parametry
• spotřeba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• tloušťka vrstvy: 2– 5 mm
• teplota použití: od 5°C do 25°C
• spárování už po 4 hodinách
Balení: foliové obaly 25 kg
paleta: 25 kg - 1050 kg
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ATLAS GEOFLEX EXPRESS
rychletuhnoucí elastické gelové lepidlo 2-15 mm  
třídy C2FT
Díky rychle tuhnoucímu cementu použitému v lepidle, lze získat 
velmi rychlý nárůst přídržnosti a pevnosti, především v počáteční 
době (první 2-3 hodiny po přilepení obkladových prvků), pochůznost 
a spárování jsou možné již po 2 hodinách. Lepidlo se také doporučuje 
pro rychlé opravy podlah (např. na balkonech, terasách, a pod.)
Základní vlastnosti
• pro rychlé práce - pochůznost již po 2 hodinách
• lepení keramických, kameninových, slinutých obkladových 

prvků, mozaiky
• pro komunikační tahy, koupelny, na balkony a terasy
• na problematické podklady např.: staré obklady a dlažby, terac- 

co, sádrokartonové desky,
• hydroizolace, podlahové vytápění, beton a OSB desky
• široký rozsah záměsové vody - přizpůsobení konzistence 

k aplikačním potřebám
• pro stěrkování, tenké i hrubovrstvé lepení
• možnost aplikace v rozsahu teplot od +5 0C do +35 0C
• ideální rozliv, bez skluzu dokonce u obkladových prvků velkých 

rozměrů až 70 x 70 cm
Základní parametry 
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkladové prvky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 2 - 15 mm
• spárování již po 2 hodinách
Balení: foliové obaly 25 kg,
paleta: 1200 kg

ATLAS GEOFLEX
gelový elastický lepicí tmel na obklady a dlažby 2-15 mm 
třídy C2TE
Slouží k lepení různého druhu obkladů a dlažeb – nasákavých i ne-
nasákavých, malých, středních i velkoplošných. Dovoluje bezpečně 
přilepit dlažbu na balkonech a terasách vystavených přímému slu-
nečnímu žáru, na podlahovém vytápění, teraccu, OSB a QSB deskách, 
sádrokartonových deskách a jiných problematických podkladech. 
Základní vlastnosti
• 2 záměsové vody – konzistenci lze přizpůsobit potřebám 

zhotovitele
• velmi dobrá roztékavost 
• 3 v 1 stěrkování / lepení/ stěrkování a lepení 
• pracovní teplota od 5°C do 35°C 
• pro malé, střední a velké rozměry obkládaček a dlaždic
• nulový skluz při velkoplošných rozměrech obkladu až 70 x 70 cm
Základní parametry
• tloušťka vrstvy: 2 – 15 mm 
• teplota použití: od 5°C do 35°C
• spárování: už po 12 hodinách 
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
Balení: foliové obaly 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg – 1200 kg
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gelový flexibilní lepicí tmel na obklady a dlažby
třídy C2TE S1
Lepidlo je určené pro všechny druhy obkladů a dlažeb, včetně kera-
mických, kameninových a skleněných. Je vhodné na problematické 
podklady jako: staré obklady a dlažby, teracco, SDK a OSB desky a 
hydroizolace. Nejširší rozsah použití: na podlahové vytápění, terasy, 
bazény, nestéká ani z extrémně velkých obkládaček a dlaždic.
Základní vlastnosti
• extrémně výkonné lepidlo s velmi vysokou počáteční přilnavostí 

pro lepení obkladů a dlažeb bez skluzu (od shora)
• konzistence přizpůsobená potřebám realizátora
• na problematické a kritické podklady
• 3 v 1 stěrkování/lepení/stěrkování a lepení
• teplota použití: od 5°C do 35°C
• Lepení obkladů bez omezení velikosti
Základní parametry
• spotřeba: od 2 kg/m² (pro rozměr obkládaček 30x30 cm)
• tloušťka vrstvy: 2 - 15 mm
• spárování: po 12 hodinách
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
Balení: foliové obaly 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg – 1200 kg

ATLAS GEOFLEX BÍLÝ
gelový elastický lepicí tmel na obklady a dlažby 2-15 mm 
třídy C2TE
Lepidlo je určené k lepení keramických a cementových obkladů a 
dlažeb, doporučuje se také pro lepení přírodní kameniny a mramo-
ru. Je vhodné na problematické podklady, jako např. staré obklady 
a dlažby, teracco, SDK a OSB desky, hydroizolace. Velmi dobrý rozliv.
Základní vlastnosti
• na přírodní kameninu, mramor, světlé obklady a dlažby,  

skleněnou mozaiku
• spárování/pochůznost: po 12 hodinách
• teplota použití: od 5°C do 35°C
• nulový skluz při velkoplošných rozměrech obkladu až 70 x 70 cm
Základní parametry
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 2 - 15 mm
• spárování: už po 12 hodinách 
Balení: foliové obaly 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 720 kg, 25 kg – 1200 kg
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ATLAS ELASTYK
elastický lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C2TE
Lepidlo se doporučuje používat pro lepení obkladů a dlažeb, které 
budou používané v  těžkých provozních podmínkách, např. nepříz-
nivé atmosférické vlivy nebo deformovatelné podklady. Lepidlo je 
vhodné pro lepení obkladů a dlažeb na problematických podkla-
dech, jako např. teracco.  Slouží pro lepení různých druhů obkládaček 
a dlaždic malých, středních a velkých rozměrů, s nízkou a střední na-
sákavostí: keramických (glazovaných, neglazovaných, klinkerových, 
slinutých, mozaiky), kameninových apod.
Základní vlastnosti
• vysoká přilnavost a pružnost
• na stěnové a podlahové vytápění
• na problematické podklady např. sádrokartonové desky
• prodloužený otevřený čas
Základní parametry
• spotřeba: od 2,0 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
• teplota použití: od 5°C do 25°
• spárování: - po 24 hodinách
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS ATUT
lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C1T
Lepidlo je určené pro lepení keramických, kameninových a cemen-
tových obkládaček a dlaždic malých a středních rozměrů, se střední 
nasákavostí. Používá se na různé druhy podkladů, jako např. omítky, 
neomítnuté zdivo, cementové a anhydritové potěry. Doporučuje se 
pro koupelny, kuchyně, chodby a malé dekorační prvky v exteriérech 
budov.
Základní vlastnosti
• možnost lepení „shora dolů“
• dobrá přilnavost k obkladačkám a dlaždičkám
• snadná zpracovatelnost v každé pracovní fázi
Základní parametry
• spotřeba: od 2,2 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
• teplota použití: od 5°C do  25°C
• spárování: po 24 hodinách
Balení: papírové obaly 25 kg, 
paleta: 25 kg - 1200 kg

ELASTICKÝ LEPICÍ TMEL NA OBKLADY A DLAŽBY ATLAS
univerzální lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C1TE
Lepidlo je určené pro lepení keramických, kameninových a cemento-
vých obkládaček a dlaždic malých a středních rozměrů. Používá se na 
různé druhy podkladů, jako např. omítky, neomítnuté zdivo, cemen-
tové a anhydritové potěry. Je možné ho používat pro lepení obkladů 
a dlažeb na malých plochách v exteriérech budov a také pro zdění 
a vyrovnávaní plošných nerovností. Rozsah použití je možné rozšířit 
přidáním ELASTICKÉ EMULZE ATLAS.
Základní vlastnosti
• vylepšené pracovní parametry
• prodloužený otevřený čas, snížený skluz
• snadná zpracovatelnost v každé pracovní etapě
Základní parametry
• spotřeba: cca. 1,5 kg/1 m2/1 mm 
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
• přilnavost: min. 0,5 N/mm2 
Balení: papírové obaly 5 kg, 10 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 1100 kg, 10 kg - 1100 kg, 25 kg - 1200 kg

OK! ELASTICKÉ LEPIDLO
elastický lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C1TE
Lepidlo je určené k  lepení keramických a kameninových obkladů 
a dlažeb, které nejsou náchylné k tvorbě skvrn a odstínů. Používá se 
na různé druhy podkladů, jako např. omítky, neomítnuté zdivo, ce-
mentové a anhydritové potěry. Je možné jej používat v interiérech a 
exteriérech budov.
Základní vlastnosti
• vylepšené pracovní parametry skelnými vlákny
• vyšší odolnost vůči vysokým teplotním změnám
• nulový skluz
• bez efektu propadnutí se obkládaček a dlaždic
Základní parametry
• spotřeba: od 2,2 kg/1 m2 pro obkládačky 30x30 cm
• tloušťka vrstvy: 2 - 10 mm
• teplota použití: od 5°C do  30°C
• spárování: - stěny: po 12 h; - podlahy: po 24 h.
Balení: foliové obaly 5 kg, 25 kg
paleta: 5 kg - 1100 kg, 25 kg - 1200 kg
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ATLAS KERAMICKÁ SPÁROVACÍ HMOTA
jemnozrná cementová spárovací hmota (1-20 mm)
Spárovací hmota "přátelská" k zhotovitelům - vyznačuje se bezprece-
dentní jednoduchostí mytí a profilování.
Základní  vlastnosti
• elastická - obsahuje vlákna
• odolná proti skvrnám - snadné udržování čistoty
• trvanlivost a stálobarevnost - bez odbarvení
• odolná proti otěru a vícenásobnému mytí
• výborná do kuchyně, koupelny, na balkony a terasy
• hydrofobní v celé své tloušťce
Základní parametry
• šířka spáry: 1 - 20 mm
• průměrná spotřeba: 0,35 kg/m2/4 mm pro obkladačky 30 x 30 cm
• zpracovatelnost: cca 60 minut
• 40 barevných odstínú
Balení: fóliové sáčky: 2 kg a 5 kg,
balení: papírové kartony 10 x 2 kg, 4 x 5 kg;
paleta: 36 kartonů – 720 kg

0%
NASÁKAVOSTI

MYKO
BARIÉRA
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ATLAS EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA
dvousložková spárovací hmota (1-10 mm)
Je hmotou nové generace s  výjimečnou trvanlivostí a chemickou 
odolností, je určená hlavně pro místa s velkou intenzitou provozního 
zatížení.
Teplota použití
• ideálně hladká spára už od 1 mm
• velmi snadná aplikace, mytí a profilování jen pomocí vody
• odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám
• odolává znečištění
Základní parametry
• šířka spáry: 1 – 10 mm
• 11 barevnych odstinů
Balení: plastové kbelíky 2 kg, 5 kg
paleta: 240 kg - kbelík 2 kg, 260 kg - kbelík 5 kg

ATLAS DEKORAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 
dekorační spárovací hmota (1-15 mm)
Slouží ke spárování malých, středních a velkoplošných obkladů a 
dlažeb: keramických (glazovaných, neglazovaných, slinutých, mozai-
kách), kameninových, skleněné mozaiky v interiérech budov 
Základní vlastnosti
• pro všechny rozměry a druhy obkladů a dlažeb
• flexibilní
• trvalý brokátový efekt, ideální pro mozaiku a skleněné bloky
• snadno se udržuje v čistotě, velmi dobré fungicidní vlastnosti
Základní parametry
• 5 barevných kompozicí
• šířka spáry: 1 - 15 mm
• teplota použití: od 5°C do 35°C
• zpracovatelnost: 2 hodiny
Balení: fóliové sáčky 2 kg
balení: kartony 10 x 2 kg, paleta: 36 kartonů (720 kg) 

ATLAS SPÁROVACÍ HMOTA - ÚZKÁ
jemnozrnný cementový spárovací tmel (1-7 mm)
Hmota slouží ke spárování obkladů a dlažeb v mokrých, vlhkých a 
suchých místnostech v interiérech a exteriérech budov. Je možné ji 
použít pro obklady a dlažby položené na neformovatelných podkla-
dech, např. na podlahovém vytápění. Slouží ke spárování obkladů 
a dlažeb malých a středních rozměrů: keramických (glazovaných, 
neglazovaných, slinutých, cementových, kameninových a skleněné 
mozaiky.
Základní vlastnosti
• snížená nasákavost vody
• velmi dobrá mechanická odolnost 
• ideálně hladká
• velmi dobré fungicidní vlastnosti
• je součástí systému pro pokládku obkladů a dlažeb – spolu 

s barevně sladěnými silikonovými tmely, ukončovacími lištami a 
ostatními spárovacími hmotami ATLAS

Základní parametry
• šířka spáry: 1 - 7 mm
• teplota použití: od 5°C do 25°C
• průměrná spotřeba: 0,38 kg/m2/3 mm pro obklady 30 x 30 cm 
Balení: fóliové sáčky 2 kg, 5 kg
balení: papírové kartony 10 x 2 kg, 4 x 5 kg
paleta: 36 kartonů – 720 kg

NOVINKA
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ATLAS SILTON S
sanitární silikon
Silikon je určený pro interiéry a exteriéry budov, pro koupelny, ku-
chyně, lázně, prádelny, chodby, schodiště, terasy, balkony a fasády. 
Doporučuje se pro utěsnění spojů obkladů a dlažeb s  vybavením 
místnosti, pro zhotovení dilatačních spár. Slouží ke spárování kera-
mických, slinutých a klinkerových obkladů a dlažeb, impregnované-
ho dřeva, skla, porcelánu, eloxovaného hliníku, nerezu, smaltovaných 
povrchů apod.
Základní vlastnosti
• velmi dobré fungicidní vlastnosti
• vysoká přilnavost
• odolný proti detergentům
• odolný proti ÚV záření
• je součástí systému pro pokládku obkladů a dlažeb – spolu 

s barevně sladěnými silikonovými tmely, ukončovacími lištami a 
ostatními spárovacími hmotami ATLAS.

Základní parametry
• 36 barevných odstínů
• zpracovatelnost: do cca 5 minut
• spotřeba: 280 ml/11 bm/průřez spáry 4x6 mm
Balení: kartuše 280 ml
balení: kartony po 6 ks nebo 12 ks (záleží na barevném odstínu)

ATLAS ELASTICKÝ SILIKÓN
sanitární silikon
Silikon je určený pro interiéry a exteriéry budov, pro koupelny, ku-
chyně, lázně, prádelny, chodby, schodiště, terasy, balkony a fasády. 
Doporučuje se pro utěsnění spojů obkladů a dlažeb s  vybavením 
místnosti, pro zhotovení dilatačních spár. Slouží ke spárování kera-
mických, slinutých a klinkerových obkladů a dlažeb, impregnované-
ho dřeva, skla, porcelánu, eloxovaného hliníku, nerezu, smaltovaných 
povrchů apod.
Základní vlastnosti
• intenzívní a trvanlivé barvy na dlouhá léta
• vysoká fungicidní schopnost
• trvale flexibilní
• odolný proti ÚV záření
• je součástí systému pro pokládku obkladů a dlažeb – spolu 

s barevně sladěnými silikonovými tmely, ukončovacími lištami a 
ostatními spárovacími hmotami ATLAS.

Základní parametry
• 39 barevných odstínů, včetně transparentního
• spotřeba: 280 ml/11 bm/průřez spáry 4x6 mm
Balení: kartuše 280 ml
balení: kartony po 6 ks nebo 12 ks (záleží na barevném odstínu)

NOVINKA
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ATLAS WODER E
vodotěsná pružná fólie
Doporučuje se pro zaizolování ploch pod obklady a dlažby, na kte-
ré nepůsobí tlaková voda - v koupelnách, kuchyních, na balkonech 
apod. Tvoří izolaci lehkého typu. Izoluje plochy u stěn a podlah, ko-
lem průchodů vodovodního a kanalizačního potrubí – spolu s mož-
ností zaizolování PODLAHOVÝCH A STĚNOVÝCH LÍMCŮ A PRSTENCŮ. 
Slouží k utěsnění cementových, vápenocementových a sádrových 
omítek, cementových a anhydritových potěrů, betonu, železobetonu 
a také zdiva z cihel, tvárnic, bloků, sádrokartonových desek apod. v 
interiérech a exteriérech budov. 
Základní vlastnosti
• chrání před vlhkem
• vysoká pružnost
• součást izolačního systému
• pro hydroizolace středního typu
• možnost následných prací již po 2 nebo 4 hodinách (podle typu 

izolace)
Základní parametry
• tloušťka vrstvy 1 – 5 mm
• spotřeba: cca 2 kg/1 m²
Balení: plastové nádoby 2 kg, 5 kg, 15 kg
paleta - 450 kg nádoby 2 kg, 400 kg nádoby 5 kg, 660 kg nádoby 15 kg

ATLAS WODER S
vodotěsná cementová malta
Doporučuje se pro zaizolování povrchů stavebních prvků v interié-
rech a exteriérech budov. Vytvoří vodotěsnou vrstvu – izolaci lehké-
ho, středního nebo těžkého typu (v závislosti na tloušťce nanesené 
vrstvy). Druhy izolovaných podkladů: minerální, cementové, vápeno-
cementové omítky, podlahové podklady, betonové, železobetonové 
a vyzděné prvky.
Základní vlastnosti
• pružnost
• paropropustnost
• ochrana před tlakovou vodou
• vysoká přídržnost
• tuhnutí bez smrštění
• možnost ponoření izolovaného příslušenství
Základní parametry
• tloušťka vrstvy 1 – 3 mm
• spotřeba: 2 kg/1 m² na 1,5 mm tloušťky 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg

23 ATLAS WODER W
pružná izolační hmota
Součást sady výrobků pro zhotovení hydroizolace. Doporučuje se k 
zaizolování ploch pod obklady, na které nepůsobí tlaková voda – v 
koupelnách, kuchyních a pod. Vytvoří izolaci lehkého typu. Izoluje 
plochy u stěn a podlah, kolem průchodů vodovodního a kanalizační-
ho potrubí – spolu s možností zaizolování PODLAHOVÝCH A STĚNO-
VÝCH LÍMCŮ A PRSTENCŮ. Slouží k zaizolování cementových, vápe-
nocementových a sádrových omítek, cementových a anhydritových 
potěrů, betonu, železobetonu a také zdivo z cihel, tvárnic, bloků, 
sádrokartonových desek apod. v interiérech budov. 
Základní vlastnosti
• chrání před vlhkostí
• vysoká pružnost
• součást izolačního systému
Základní parametry
• tloušťka vrstvy 1 – 5 mm
• spotřeba: cca 0,9 kg/1 m² 
Balení: plastové nádoby 4,5 kg, 10 kg
paleta - 540 kg nádoby 4,5 kg, 650 kg nádoby 10 kg

24 ATLAS WODER DUO
dvousložková hydroizolace
Doporučuje se jako podobkladová hydroizolace teras, balkonů, 
mokrých místností a také pro izolaci základů. Tvoří hydroizolační vrst-
vu proti vlhkosti a vodě (lehkého, středního a těžkého typu). Účin-
ně chrání před působením tlakové a beztlakové vody: cementové, 
vápenocementové omítky, cementové potěry, beton, železobeton, 
zdivo z cihel, tvárnic, bloků, sádrokartonových desek, v interiérech 
a exteriérech budov. 
Základní vlastnosti
• přemostění vrypů do 1 mm
• odolnost proti destrukčnímu tlaku vody
• pružnost
• zpevněné polymerovými vlákny
Základní parametry
• tloušťka vrstvy 2 – 3 mm
• spotřeba: cca 1,5 kg/1 m²/1 mm
Balení: sada 32 kg: komponent A – papírové pytle 24 kg, komponent 
B – plastová nádoba 8 kg, paleta- Balení 24 kg – 1008 kg, 
Balení 8 kg – 480 kg

25 ATLAS WODER DUO EXPRESS
blesková dvousložková hydroizolace
Nová technologie pokládky dvousložkové izolace – možnost nanáše-
ní druhé vrstvy na ještě mokrou první vrstvu (mokré na mokré) a po-
kládky (lepení) dlažeb po uplynutí 3 hodin od nanesení druhé vrstvy. 
Je určená pro zhotovování ucelených hydroizolací pod keramické 
obklady na terasách, balkonech, lodžiích a vnějších schodištích.  
Základní vlastnosti  
• vysoká pružnost - přemosťuje rýhy do šířky 0,75 mm
• obsahuje speciální polymery
• vhodná zrnitost a plnidla
• odolnost vůči UV záření

Základní parametry
• pochůznost a lepení obkladů po 3 hodinách
• metoda nanášení „mokré na mokré”
• teplota použití od 3°C do 30°C
• spotřeba: 2,4 kg/m² - izolace středního typu (stojatá voda v 

prohlubních)
Balení: sada 24 kg: komponent A – 2 x papírový pytel 9 kg, kom-
ponent B – plastová nádoba 6 kg, sada 12 kg: komponent A – 1 x 
papírový pytel 9 kg, komponent B – plastová nádoba 3 kg
paleta: 288 kg
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TĚSNICÍ PÁSKA, ROHOVÉ PROFILY A PRSTENCE ATLAS
příslušenství pro hydroizolaci typu WODER
jsou určené k zaizolování problémových míst (vtlačené ve folii ATLAS 
WODER E, ATLAS WODER W nebo hmotě ATLAS WODER DUO): 
• TĚSNICÍ PÁSKA pro okraje stěn a podlahových podkladů a také 

dilatačních spár
• TĚSNICÍ ROHOVÉ PROFILY – pro vnitřní a vnější rohy v místnostech,
Základní vlastnosti
• zaizolování okrajů dilatace
• vysoká pružnost
• součást izolačního systému
Základní parametry
• tloušťka 0,65 mm
• tlak max 3,30 barů
• teplotní odolnost od – 30°C do +90 °C 
Balení: těsnicí páska – 50 bm a 10 bm, vnější rohový profil šedý – 25 ks
vnitřní rohový profil šedý – 25 ks

27
BUTYLOVÁ PÁSKA ATLAS 
samolepicí těsnící páska
Zajišťuje a chrání těsnost podél spoje stěn s podlahou a podél dila-
tací – hlavně při zaizolování povrchu teras - s prahem balkonových 
dveří, - s oplechováním. 
Základní vlastnosti
• podélná pevnost
• samolepicí vrstva s lehce odstranitelným zabezpečením
• dokonalá přilnavost k hydroizolacím typu ATLAS WODER
Základní parametry
• šířka 100 mm a 150 mm
• tloušťka 0,85 mm (bez ochranné vrstvy)
• teplotní odolnost od – 35°C do + 60 °C
Balení:

Šířka pásky 100 mm 150 mm

Délka návinu 10 m 20 m

28
ATLAS HYDROBAND 3G
těsnící pásky, rohové profily a prstence bez perforace
Zabezpečují podklad před působením vody a vlhkosti - spolu s po-
dobkladovou hydroizolací ATLAS WODER E, ATLAS WODER W, ATLAS 
WODER DUO nebo ATLAS WODER S. Zvyšují těsnost kolem míst, ve 
kterých samotná hydroizolace typu ATLAS WODER nestačí chránit 
před vlhkem – hlavně v rozích mokrých a vlhkých místností, podél 
spojů zdi s podlahou, podél dilatací. Toto příslušenství chrání podkla-
dy před vlhkostí uvnitř budov – omítky a potěry v mokrých místnos-
tech (koupelnách, sprchovacích koutech, kuchyních), především v 
mokrých zónách těchto místností – okolo sprchovacích koutů, umy-
vadel, van, dřezů apod. Chrání podklady i před vnějším vlhkem  - bal-
kony a terasy, sklepní zdivo apod. Doporučuje se pro ochranu prvků 
nejvíc náchylných na poškození při kontaktu s vlhkostí – sádrových, 
anhydritových a pórobetonových výrobků. 
Základní vlastnosti
• vysoká odolnost proti agresívním faktorům  
• odolnost proti ÚV záření
• pružnost
• vysoká odolnost proti roztržení
Základní parametry
• celková tloušťka cca 0,7 mm
• teplotní odolnost od – 30°C do +90 °C
• odolnost proti tlakové vodě (1,5 barů)
• odolnost proti ÚV záření (500 h)
Balení:

Vnitřní rohové profily – velkoobchodní balení po 10 ks.
Vnější rohové profily  - velkoobchodní balení po 10 ks.
Stěnové prstence - velkoobchodní balení po 10 ks.
Podlahové prstence – velkoobchodní balení po 10 ks

Šířka pásky 125 mm 250 mm 400 mm

Délka návinu 50 m a 10 m 10 m 10 mm

Obchodní Balení karton karton balík ve folii

2929

Druh profilu Druh balení Počet kusů
v balení

hlavní profil
s délkou 2 m karton 4

vnitřní nebo vnější 
rohový profil karton 2

spojka karton 10

šablona ABS karton (šablona je balená 
spolu s hlavními profily) 2

ATLAS 50 
hliníkové okapové profily pro balkony a terasy
Profily zajišťují účinný odvod dešťové vody z povrchu balkonů nebo 
jiných vodorovných stavebních prvků s keramickým obkladem. Zajiš-
ťují těsnost v okapových zónách – konstrukce profilů v použitých v sys-
tému, umožňuje jejích těsné spojení s hydroizolací a vrstvou podlahy.
Základní vlastnosti
• tvoří součást systému pro odvod srážkové vody
• odolné proti atmosférickým vlivům
• odolné proti mechanickému poškození
• rychlá a lehká montáž
Základní parametry
• hmotnost profilu ATLAS 50 – 750 g/m
• tloušťka polyesterového povlaku. cca 70 μm
Balení:
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ATLAS 102
hliníkový okapový profil na terasy a balkóny
Umožňuje jednoduchou a těsnou montáž izolační pásky ATLAS HY- 
DROBAND 3G (součást sady) a její spojení s podobkladovou izolací. 
Chrání povrchy pod okapem před vodou stékající ze střechy.
Základní vlastnosti
• inovativní okapový těsnící systém
• prvek systému balkonových a terasových izolací
• odolný proti silným alkalickým prostředím: malt a izolačních 

nátěrů
• odolný proti UV záření a mechanickému poškození
• jednoduchá a rychlá montáž
Základní parametry
• ve třech standardních barvách: šedé (RAL 7037), hnědé (RAL 

8019) a grafitové (RAL 7024).
• délka profilu: 200 cm
• hmotnost hlavních profilů systému ATLAS 102: 310 g/bm
• podklad: galvanické chromování: 600 mg/m2

Balení: koncový prvek: 1 sada (1 levý + 1 pravý profil) (karton)

3131
NOVINKA

ATLAS MATA T 100
kompenzační rohož
Kompenzační rohož umožňuje úplné oddělení keramické nebo ka-
meninové dlažby od stávajícího podkladu při zachování její kontinu-
ity bez ohledu na rozměr lepených obkladových prvků. Umožňuje 
přesunout kompenzační spáry v dlažbě za stávající dila- tační systém 
podkladu.
Základní vlastnosti
• umožňuje vytvořit nezávislý dilatační systém
• umožňuje lepit velkoformátové dlaždice bez přenášení praho- 

vých dilatací
• slouží k lepení keramických dlaždic na znečištěných podkladech 

se sníženou přilnavostí
• výrazně urychluje provedení nové keramické dlažby v jedné 

místnosti, když je podklad zhotovený z různých druhů materiálů
Základní parametry
• hmotnost rohože se síťovinou: 0,64 kg/m²
• celková tloušťka: 3,5 mm
• šířka rohože: 1,00 m
• délka role: 25,00 m
Balení: role s šířkou 1 bm (a záhybová síťovina 0,1 m), délka – 25 m

32
NOVINKA

33
DILATAČNÍ ŠNŮRA ATLAS
pružné vyplnění dilatačních spár
Vyplnění a utěsnění: - dilatačních spár v okapových systémech pro 
terasy a balkony ATLAS 100 a ATLAS 150. – stavebních spár před na-
nesením těsnících hmot - např. při zateplování budov, montáži oken 
a dveří, zhotovení dilatací podlah, stěn apod. Používá se jako podklad 
pod materiál, který vyplňuje spáru, např. silikon. 
Základní vlastnosti
• odolná vůči stárnutí
• nenasákavá
• snadná montáž
• velmi odolná proti roztrhnutí
Základní parametry
• odolává teplotám -40°C do +95°C
• pracovní teplota -20°C do +40°C
Balení:

Průřez šňůry Druh balení Délka v balení

6 mm cívka 500 m

10 mm cívka 350 m

15 mm cívka 500 m

20 mm cívka 500 m

6 mm foliový sáček 50 m

10 mm foliový sáček 50 m

15 mm foliový sáček 50 m

20 mm foliový sáček 50 m

30

Druh profilu Druh balení Počet kusů v 
balení

hlavní profil
s délkou 2 m folie 1

vnitřní nebo vnější 
rohový profil folie 1

spojka karton 5

ukončení: 1 sada 
(1 levý a 1 pravý) karton 2

Název materiálu Balení Množství v balení

hlavní profil – délka 2 m folie 1

rohovník venkovní nebo 
vnitřní folie 1

hmoždinky karton 5

ukončení komplet
(1 levý a 1 pravý) karton 2

ATLAS 100 a 150
hliníkové okapové profily pro balkony a terasy
Profily účinně zajišťují odvod srážkové vody z povrchů balkonů nebo 
jiných vodorovných stavebních prvků s keramickou dlažbou. Udržují 
těsnost v okapových zónách – konstrukce profilů použitých v systému 
umožňuje těsné spojení s hydroizolací a vrstvou podlahy.
Základní vlastnosti
• tvoří součást systému pro odvod srážkové vody
• odolné proti atmosférickým vlivům
• odolné proti mechanickému poškození
• rychlá a lehká montáž
Základní parametry
• hmotnost profilu ATLAS 100 – 610 g/m
• hmotnost profilu ATLAS 150 – 1090 g/m
• tloušťka polyesterového povlaku . cca 70 μm
Balení:
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ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
hloubkový penetrační preparát
Preparát proniká do podkladu a váže zrno drtě, díky čemuž zpev- ňuje 
penetrovanou vrstvu. Použití penetračního preparátu s velmi vysokým 
obsahem polymerové disperze, zajišťuje zhotovitelům bezpečnost a 
jistotu, že další práce budou provádět na podkladě s optimálně sní-
ženou nasákavostí.
Základní vlastnosti
• výrazně zvyšuje přilnavost
•  omezuje nasákavost podkladu
•  pod podlahové podklady, lepidla, omítky, stěrky, barvy, tapety
Základní parametry
•  ultra vydatnost - jedno balení 5 kg - 50 m² podkladu pod 

sa- monivelační hmoty,- 115 m² omítek pod stěrkování, lepení 
keramických obkladů a dlažeb,- 150 m² podkladu připraveného 
pod malířský nátěr.

• další práce lze začít: po 15 minutách - omítky, silikátové tvárnice, 
plynobetonové bloky, - po 2 hodinách – samonivelační hmoty

Balení: plastové nádoby: 4 kg, paleta: 576 kg

PENETRAČNÍ PROSTŘEDKY

3938

35
ATLAS UNI - GRUNT
rychleschnoucí penetrační nátěr
Doporučuje se na savé, extrémně savé a slabé podklady jako např.: 
beton, sádrokartonové desky, sádrové a cementové omítky, neomít-
nuté zdivo z různých druhů cihel, bloků a tvárnic, betonové a anhyd-
ritové potěry; dřevotřískové podklady. Zlepšuje podmínky tuhnutí 
malt – pomáhá maltám získat vhodné technické parametry.
Základní vlastnosti
• pod cementové a anhydritové potěry
• pod lepicí maltové směsi, omítky, stěrky, barvy
• zpevňuje podklad
• vysoká vydatnost
Základní parametry
• spotřeba: 0,05 - 0,2 kg/1 m²
• další práce je možné začít už po 2 hodinách
Balení: plastové nádobky 1 kg, 5 kg, 10 kg
paleta: 576 kg v nádobkách 1 kg, 540 kg v nádobkách 5 kg, 600 kg 
v nádobách 10 kg

ATLAS UNI – GRUNT PLUS
hloubkově penetrační nátěr
Doporučuje se na savé, extrémně savé a slabé podklady jako např.: 
betonové a anhydritové potěry. Zlepšuje podmínky tuhnutí malt 
– pomáhá maltám získat vhodné technické parametry. Zpevňuje 
strukturu podkladu a vytváří na něm dočasnou ochrannou vrstvu.
Základní vlastnosti
• pod cementové a anhydritové potěry
• pod lepicí maltové směsi
• proniká hluboko do podkladu
• vysoká vydatnost
Základní parametry
• spotřeba: 0,05 - 0,2 kg/1 m²
• další práce možno začít po 2 hodinách
Balení: plastové nádobky 5 kg, paleta: 540 kg

ATLAS GRUNTO - PLAST
adhezní můstek na problematické podklady
Doporučuje se pro zlepšení přídržností nových vrstev (lepidel, stěrek, 
hydroizolací) k povrchům s malou savostí, k extrémně hladkým povr-
chům nebo povrchům se zbytkem starých lepidel PVC, nátěrů apod. 
Slouží k penetraci podkladů jako např.: hladký beton, staré obklady, 
teracco, OSB desky, a také sádrokartonové desky, sádrové a cemen-
tové omítky, neomítnuté zdivo z různých druhů cihel, bloků a tvárnic, 
betonové a anhydritové potěry, dřevotřískové podklady.
Základní vlastnosti
• obsahuje drť
• zvětšuje plochu spoje
Základní parametry
• spotřeba: 0,3 kg/1 m²
• vysoká přídržnost min. 1 MPa
Balení: plastové nádobky 5 kg
paleta: 625 kg v nádobkách 5 kg

ATLAS ULTRAGRUNT
rychleschnoucí penetrační nátěr na kritické podklady
Slouží k penetraci podkladů jako např.: hladký beton, staré obklady 
a dlažba, teracco, OSB desky, a také sádrokartonové desky, dřevotřís-
kové podklady. Používá se v interiérech a exteriérech budov.
Základní vlastnosti
• aplikování při zvýšených teplotách od 5°C do 35°C
• dokonalá přídržnost k nesavým podkladům
• pokládka další vrstvy už po 4 hodinách
Základní parametry
• spotřeba: 0,3 kg/1 m²
• vysoká přídržnost min. 1 MPa
Balení: plastové nádobky 5 kg, 15 kg, 
paleta: 625 kg v nadobkach 5 kg, 660 kg v nadobkach 15 kg

ATLAS optiGRUNT
univerzální penetrační nátěr
Používá se pro správnou přípravu podkladu pod interiérové barvy, 
keramické obklady, sádrové stěrky a omítky, hydroizolace.
Základní vlastnosti
• snižuje nasákavost podkladů
• krátká doba schnutí
• zpevňuje podklad
Základní parametry
• spotřeba: cca 0,05 – 0,2 kg emulze na 1 m²
Balení: plastové nádoby 5 kg, paleta: 540 kg
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DOLINA NIDY EURO-GRUNT 100
penetrační nátěr
Penetrační preparát EURO-GRUNT je určen k penetraci savých a pó-
rovitých povrchů z pórobetonu, cihel, keramických a silikátových 
dutých bloků, dřevotřískových desek, sádrokartonových  desek a 
sádrových, cementových a vápenocementových omítek.
Základní vlastnosti
• reguluje nasákavost podkladu,
• zlepšuje podmínky tuhnutí a lepení vrstev nanášených na 

povrchy ošetřené základním nátěrem
Základní parametry
• doba schnutí - cca. 24 hodin
• spotřeba - 0,1 ÷ 0,3 kg / 1 m²
Balení: plastové nádoby 1 kg, 5 kg,
paleta: 576 kg v nádobách 1 kg, 540 kg

41

DOLINA NIDY EURO-GRUNT 300
penetrační nátěr – koncentrát
Penetrační preparát na bázi akrylátových pryskyřic, vyrábí se v zelené 
barvě, vysoká schopnost penetrace podkladu, preparát proniká do  
hĺoubky i velmi starých a suchých podkladů, zpevňuje je a vyrovnává  
parametry celého povrchu.
Základní vlastnosti
• pro penetraci savých a porézních minerálních podkladů v inte-

riérech a exteriérech budov
• výdatný
• zpevňuje a vyrovnává savost podkladu
• omezuje spotřebu materiálu pod sádrové, cementové, vápe-

no-cementové omítky, samonivelační podklady, stěrky a sádrová 
lepidla

Základní parametry
• spotřeba: cca 0,1-0,3 kg preparátu na 1 m2 (při naředění 1:3)
• naředění čistou vodou: - pro keramické podklady 1:3
• - pro velmi savé podklady (jako např. pórobeton) 1:2 nebo 1:2,5
• doba vysychání: cca 4-12 hodin
Balení:  plastové nádoby 15 kg, paleta: 360 kg

DOLINA NIDY EURO-GRUNT 500
penetrační nátěr - koncentrát plus
Nátěr se doporučuje pro vhodnou přípravu podkladu zejména před 
aplikací ručních a strojních sádrových omítek, sádrových stěrek, 
cementových omítek a vyrovnávacích vrstev a také před použitím 
sádrových lepidel a cementových lepicích malt.
Základní vlastnosti
•  pro penetraci savých a porézních minerálních podkladů v inte-

riérech a exteriérech budov
• velmi vydatný
• zpevňuje a vyrovnává savost podkladu
• omezuje spotřebu materiálu
• pod sádrové, cementové, vápenocementové omítky
• pod samonivelační podklady
• pod stěrky a sádrová lepidla
Základní parametry
• doporučované poměry ředění: pro keramické podklady – 1 : 5
• pro velmi savé podklady (jako např. pórobeton) – 1 : 2 nebo 1 : 3
• spotřeba: cca 0,1-0,3 kg přípravku na 1 m2 povrchu (při naředění 1:3)
• doba vysychání: cca. 4-12 hodin
• vlhkost podkladu: ne vyšší než 3%.
Balení: plastové nádoby 15 kg, paleta: 360 kg
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PENETRAČNÍ PROSTŘEDKY

DOLINA NIDY INTER-GRUNT
penetrační preparát
INTER-GRUNT je prostředek pro všeobecné použití na různé druhy 
podkladů. Doporučuje se zejména na hladké podklady s vy sokou 
hustotou a nízkou nasákavostí, jako např. stěny, stropy a ostatní sta-
vební prvky vyrobené z betonu přímo na staveništi nebo z prefabri-
kova ného betonu.
Základní vlastnosti
• obsahuje křemičitý písek, značně zlepšující přídržnost k 

podkladu
• vyrovnává savost podkladu na celé ploše
•  mrazu- a vodě odolný
Základní parametry
• spotřeba - 0,2 ÷ 0,4 kg / 1 m²
• doba schnutí - cca. 24 hodin
• má vysokou přídržnost k podkladu (nad 1,0 N/mm2

Balenie:  plastové nádoby 20 kg, paleta 480 kg

40
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ATLAS SAM 100
samonivelační stěrka
CA-C35-F6
Doporučuje se pro vyrovnávání podkladů v suchých místnostech: 
pokojích, předsíních, halách, salónech, kancelářích, chodbách, če-
kárnách atd. Používá se jako podklad pod dlažbu, kobercové krytiny, 
PVC, plovoucí podlahy.
Základní vlastnosti
• výrobek na bázi anhydritu a sádry
• odolný vůči místnímu zatížení
• bez dilatace do 50 m2

• spojený s podkladem 
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 5 – 30 mm
• pevnost v tlaku: min 35 N/mm2

Balení: foliove obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS SAM 200
samonivelační potěr
CA-C16-F5
Vyrovnává podklad v suchých místnostech: pokojích, předsíních, 
halách, salónech, kancelářích, chodbách, čekárnách atd. Je ideálním 
materiálem pro různé druhy podlahového vytápění (vodní, elektric-
ké). Používá se jako podklad pod dlažbu, kobercové krytiny, PVC, 
plovoucí podlahy.
Základní vlastnosti
• výrobek na bázi anhydritu a sádry
• je možné regulovat konzistenci
• bez dilatace do 50 m2

• velmi dobrá tepelná vodivost
• samonivelační – ulehčuje aplikování
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 25 – 60 mm
• pevnost v tlaku: min 16 N/mm2 
Balení: foliove obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS SAM 500
samonivelační potěr pro rychlé zpracování
CA-C20-F4
Vyrovnává podklad v suchých místnostech: pokojích, předsíních, 
halách, salónech, kancelářích, chodbách, čekárnách atd. Je ideálním 
materiálem pro různé druhy podlahového vytápění (vodní, elektric-
ké). Používá se jako podklad pod dlažbu, kobercové krytiny, PVC, 
plovoucí podlahy.
Základní vlastnosti
• výrobek na bázi anhydritu a sádry
• dokonalý rozliv, umožňuje dosáhnout rovný, hladký povrch
• pro ruční a strojní nanášení
• velmi dobrá tepelná vodivost
• bez dilatace do 50 m2

Základní parametry
• spotřeba: 18 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 20 – 60 mm
• pochůznost: po 6 hodinách
• pevnost v tlaku: min 20 N/mm2 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg

ATLAS SMS 15
samonivelační stěrka pro rychlé zpracování
CT-C25-F7
Určená pro vyrovnávání podkladů v rozsahu 1-15 mm. Je možné 
používat v pokojích, předsíních, halách, salónech, kancelářích, cho-
dbách, čekárnách, kuchyních a koupelnách. Doporučuje se na vyrov-
návání povrchů stávajících podkladů s podlahovým vytápěním. Po 
zhotovení má velmi hladký povrch – doporučuje se především jako 
finální vrstva pro podlahové podklady pod podlahové krytiny.
Základní vlastnosti
• vynikající roztékavost
• pochůznost už po 4 hodinách
• pokládání dlažby už po 24 hodinách
• malé lineární smrštění
• pro ruční a strojní nanášení
• na podklady s podlahovým vytápěním jako vyrovnávací hmota
Základní parametry
• spotřeba: 16,6 kg/1 m2/10 mm
• tloušťka vrstvy: 1 – 15 mm
• pevnost v tlaku: ≥ 25 N/mm2 
Balení: foliove obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS SMS 30
samonivelační potěr pro rychlé zpracování
CT-C30-F7
Druhy finálních vrstev – dlažba, PVC, kobercové krytiny, plovoucí pod-
lahy, parkety. Vyrovnává podklad od 3 do 30 mm. Zvyšuje úroveň 
podlahy v celé místnosti. Je možné jej používat v suchých místnos-
tech – v pokojích, předsíních, halách, salónech, kancelářích, cho-
dbách, čekárnách atd. Používá se také v místnostech se zvýšenou 
vlhkostí jako např. domácí koupelný. Doporučuje se jako podklad 
pod podlahové krytiny v kancelářích, mateřských školkách, školách, 
bytech atd. – s ohledem na hladký povrch a na jemné zrno.
Základní vlastnosti
• vynikající roztékavost
• pochůznost už po 4 hodinách
• malé lineární smrštění
• pro ruční a strojní aplikování
• na podklady s podlahovým vytápěním jako vyrovnávací hmota
Základní parametry
• spotřeba: 16,5 kg/1 m2/10 mm
• tloušťka vrstvy: 3 – 30 mm
• pevnost v tlaku:  ≥ 30 N/mm2

Balení: foliove obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS POSTAR 10
klasický cementový potěr
CT-C25-F5-A15
Pro zhotovení podlahového podkladu nebo podlahy s tloušťkou 10 - 
100 mm. Může být podkladem pod nášlapné vrstvy, jako např. dlaž-
by, parkety. Doporučuje se pro zhotovení podlahových podkladů 
nebo podlah v obytných, veřejných a průmyslových budovách apod. 
Umožňuje vytvářet sklon. Vhodný pro podlahové vytápění.
Základní vlastnosti
• hustotvárný
• malé lineární smrštění
• pro ruční aplikaci
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 10 – 100 mm
• pevnost v tlaku: ≥ 25 N/mm2 
• pochůznost: po 24 hodinách 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

POTĚRY A PODLAHOVÉ PODKLADY 
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ATLAS POSTAR 60
rychleschnoucí cementový potěr 
CT-C30-F5-A12
Podlahový podklad pro zhotovování nových podkladů a opravy stá-
vajících podkladů. Doporučuje se pro použití v obytných a veřejných 
budovách, v komunikačních tazích, v technických a jiných pomoc-
ných prostorech, v garážích a skladech. Umožňuje vytvarovat 
sklon a opravit povrch betonových povrchů.
Základní vlastnosti
• rychleschnoucí – pochůznost po 6 hodinách
• lepení dlažby po 24 hodinách
• pevnost v tlaku: ≥ 30 N/mm²
• otěruvzdorný
Základní parametry
• spotřeba 20 kg/1 m²/1 cm
• tloušťka podkladu: 10-100 mm
• pevnost v tlaku: ≥ 30 N/mm²
Balení:  papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg 
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ATLAS POSTAR 20
rychleschnoucí potěr
CT-C20-F4
Používá se pro zhotovení podlahového podkladu pod keramické a 
kameninové dlažby, plovoucí podlahy, kobercové krytiny a PVC. Do-
poručuje se pro použití v obytných a veřejných budovách.
Základní vlastnosti
• další práce už po 2 dnech
• pochůznost po 24 hodinách
• omezené lineární smrštění
• pro místa vystavené trvalé vlhkosti
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnost v tlaku: ≥ 20 N/mm2 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS POSTAR 80
rychleschnoucí cementový potěr
CT-C40-F7-A12
Doporučuje se pro bleskové opravy. Používá se jako podklad pod 
nášlapné vrstvy, jako např.: keramické a kameninové dlažby, kober-
cové krytiny, PVC, plovoucí podlahy, parkety, epoxidové podlahy. 
Základní vlastnosti
• další práce už po 24 hodinách
• pochůznost po 3 hodinách
• omezené lineární smrštění
• hustotvárný
• celistvá konzistence
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnost v tlaku: ≥ 40 N/mm2 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg 

ATLAS POSTAR 100
samonivelační cementový potěr
CT-C50-F7-A15
Pro provedení velmi pevných podkladů – používá se na podjezdech, 
podzemních garážích, parkovištích, terasách, balkonech, sklado-
vacích a výrobních halách atd. Může tvořit nášlapnou vrstvu nebo 
být podkladem pod keramickou nebo podkladem pod jiné krytiny. 
Druhy finálních vrstev – keramické a kameninové dlažby, epoxidové 
podlahy, kobercové krytiny, PVC, parkety, plovoucí podlahy.
Základní vlastnosti
• omezené lineární smrštění
• snadná aplikace
• ruční a strojní aplikace
• hustotvárný
• celistvá konzistence
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m2/1 cm
• tloušťka vrstvy: 10 – 80 mm
• pevnost v tlaku: ≥ 50 N/mm2 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1050 kg 

DILATAČNÍ PÁSKA ATLAS
podlahový dilatační profil
Slouží ke zhotovování okrajových a plošných dilatací v  plovoucích 
podlahách.
Základní vlastnosti
• dvojité provedení – s foliovým pláštěm a bez pláště
Základní parametry
• nenasákavé
• samolepicí
• omezuje možnost praskání potěru
• izoluje proti hluku
Balení: smotek 50 bm

POTĚRY A PODLAHOVÉ PODKLADY

NOVINKA



S T R U Č N Ý  P R E H Ľ A D  V Ý R O B K O V 17

55

HMOTY NA OPRAVY BETONU

57

59

56

58

ATLAS ZW 330
vyrovnávací tmel pro rychlé zpracování
Malta je určená pro opravy stavebních podkladů v interiérech a 
exteriérech budov. Používá se pod obklady a dlažby, stěrky, omít-
ky, podlahové podklady. Slouží k vyrovnávání plošných nerovností, 
prohlubní v podkladu atd. Používá se také na zhotovení souvislých 
podlahových podkladů (spojených s podkladem).
Základní vlastnosti
• tvárná konzistence
• zpevněná polypropylenovými vlákny
• bez prasklin způsobených smrštěním
Základní parametry
• spotřeba: cca 15 kg/1 m²/10 mm tloušťky
• tloušťka vrstvy 3 - 30 mm
• pevnost v tlaku min. 20 N/mm2

• lepení obkladů a dlažeb po 5 hodinách při tloušťce vrstvy 5 mm
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS TEN - 10
rychle tvrdnoucí cementový tmel
Malta je určená na opravy betonových a železobetonových prvků 
– koriguje místní nerovnosti i celé povrchy balkonů, teras, sloupů, 
ramp, pilířů, schodů atd. Slouží k vyrovnávání plošných nerovnos-
tí, prohlubní v  minerálních podkladech – omítkách, podlahových 
podkladech atd. Tvoří vrstvu s vysokou otěruvzdorností a pevností 
v tlaku.
Základní vlastnosti
• rychlý nástup pevnosti
• omezené smrštění
• velmi dobrá přídržnost ke stropům
Základní parametry
• spotřeba: 20 kg/1 m²/1 cm tloušťky
• tloušťka vrstvy 5 - 30 mm
• pochůznost už po 3 hodinách
• pevnost v tlaku min. 40 N/mm²
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS MONTER T - 5
rychle tvrdnoucí montážní tmel
Doporučuje se na kotvení stavebních prvků na vodorovných a svis-
lých plochách – montáž sloupků u ohrad, zábradlí na balkonech a 
schodištích atd. Kotvení okenních a dveřních zárubní a rámů, brán, 
prvků vodoinstalace, plynové a elektroinstalace atd. Umožňuje ko-
tvení a spojování betonových prvků. Účinně napodobuje jejich pů-
vodní tvar, např. hrany. 
Základní vlastnosti
• nástup tuhnutí už po 5 minutách
• vysoká pevnost
• nezpůsobuje korozi kovových prvků 
• omezuje lokální prosakování vody
Základní parametry
• přídržnost: min 2,0 N/mm2

• pevnost v tlaku po 24 hodinách: min. 20 N/mm²
• zpracovatelnost: cca 5 minut
Balení: foliové obaly 5 kg (velkoobchodní balení: kartón 4 x 5 kg), 
papírové obaly 25 kg, 
paleta: 720 kg v obalech 5 kg, 1050 kg v obalech 25 kg

ATLAS EPO-S
univerzální epoxidové pojivo
Doporučuje se na kotvení stavebních prvků na vodorovných a svis-
lých plochách. Pojivo ATLAS EPO-S v kombinaci s frakční křemennou 
drtí umožňuje získat epoxidové hmoty s velmi vysokými pevnostní-
mi parametry – pro vyplňování dutin, trhlin a prasklin v silně zatíže-
ných podkladech a průmyslových podlahách, lepení a zavírání trhlin 
v podlahových podkladech, upevnění ocelových a plastových prvků 
do betónových a železobetonových podkladů, do zdí a pod., pene-
trace s posypem a zpevnění minerálních podkladů pod podlahové 
podklady, samonivelační hmoty a pod keramické dlažby. montáž 
potrubních přechodů, sběračů, prvků zařízení bazénové nádrže, vy-
tváření faset na spojích podlah a stěn před provedením izolačních 
nátěrů.

Základní vlastnosti
• výrobek se skládá ze dvou složek - A a B. Tyto složky je nutné 

smíchat před použitím. Složka A je epoxidová pryskyřice, složka 
B je tvrdidlo

• tuhnutí bez smrštění
• vodotěsnost
• vysoká pevnost a chemická odolnost
• velmi vysoká přilnavost k betonu, cementovým a anhydritovým 

podkladům, teraccu, epoxidovým pryskyřicím a kovům.
Základní parametry
• čas na položení další vrstvy: po cca. 16 hodinach
• pěší provoz: po cca. 16 hodinach
• pevnost v tlaku: minimálne 50 MPa
• pevnost v ohybu: minimálne 15 MPa
• přilnavost k betonu: cca. 3 MPa
• mechanické zatížení: po cca. 3 dnech
Balení: sada 1 kg: složka A – kovová plechovka 0,69 kg složka B – ko-
vová plechovka 0,31 kg

ATLAS MONTER T - 15
rychle tvrdnoucí montážní tmel
Doporučuje se na kotvení stavebních prvků ve zděných, betonových 
a železobetonových podkladech: ocelové kotvy, sloupy ohrad, bal-
konové a schodišťové zábradlí atd. Umožňuje zhotovit podstavce 
pod stroje, trámy nebo sloupy. Používá se jako výplň prostoru mezi 
kamennými a betonovými chodníkovými deskami. 
Základní vlastnosti
• nezpůsobuje korozi kovových prvků 
• vysoká přídržnost k podkladu
• rychlý nástup pevnosti
• trvalé upevnění už po 15 minutách
Základní parametry
• přídržnost: min 1,2 N/mm2

• pevnost v tlaku po 24 hodinách: min. 25 N/mm²
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

NOVINKA
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ATLAS FILER S
správkový tmel pro opravy betonu
Je součástí systému pro opravy betonu a železobetonu – ATLAS 
BETONER S. Umožňuje korigovat nerovnosti podkladu při místních 
i celoplošných opravách.
Základní vlastnosti
• umožňuje vytvarovat spád 
• pružnost
• vysoká mechanická pevnost
• pro ruční a strojní zpracování
Základní parametry
• spotřeba: cca 20 kg/1 m²/10 mm
• tloušťka vrstvy: 10 – 50 mm
• vysoká pevnost v tlaku: min 60 N/mm2

• pochůznost: po cca 24 hodinách
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS ADHER S
kontaktní vrstva pro opravy betonu
Je součástí systému pro opravy betonu a železobetonu – ATLAS BE-
TONER S. Používá se také pod podlahové potěry ATLAS. Zajišťuje dal-
ší vrstvě systému vhodnou přídržnost k podkladu. Dokonale niveluje 
nerovnosti podkladu.
Základní vlastnosti
• nezpůsobuje korozi kovových prvků
• velmi malé lineární smrštění
• vysoká přídržnost k betonu a oceli
Základní parametry
• spotřeba: 1,2 kg/1 m²/1 mm
• přídržnost: 1,5 N/mm2 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS ENDER S
správková stěrka pro opravy betonu
Je součástí systému na opravy betonu a železobetonu – ATLAS BE-
TONER S. Vytváří vnější, finální vrstvu již vyrovnané a vyprofilované 
plochy. 
Základní vlastnosti
• tvoří hladký povrch. 
• jemnozrnná
• vysoká mechanická pevnost
Základní parametry
• spotřeba: cca 20 kg/1 m²/10 mm
• tloušťka vrstvy: 3 – 10 mm
• pevnost v tlaku: min 25 N/mm2 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ZDÍCÍ MALTA M10 ATLAS
klasická zdící malta
Doporučuje se na klasické zdění se širokou spárou. Slouží ke zdění nad-
zemních částí budov, sklepních zdí a základů v armovaných i nearmo-
vaných stavebních prvcích, které splňují konstrukční požadavky. Spo-
juje prvky a tvoří stabilní a pevné zdivo. Druhy zděných prvků – cihly, 
tvárnice a také jiné keramické, vápenopískové a betonové materiály.
Základní vlastnosti
• vysoká tvárnost a přídržnost
• prodloužený čas zpracovatelnosti – cca 4 hodiny
Základní parametry
• pevnost v tlaku: ≥10,0 N/mm2

• tloušťka vrstvy 6 – 40 mm
• spotřeba: od 40 kg/1 m2 zdivo o tloušťce 1/2 cihly 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg 

ZDÍCÍ MALTA ATLAS
klasická zdící malta
Doporučuje se pro ložné a výplňové spáry při zdění základů, sklepních 
a nadzemních zdí. Druhy zděných prvků – cihly, tvárnice a také jiné 
keramické, vápenopískové a betonové materiály.
Základní vlastnosti
• vysoká tvárnost 
• paropropustnost
• vytváří pevné a stabilní zdivo
Základní parametry
• pevnost v tlaku: kategorie M5
• tloušťka vrstvy: 6 – 40 mm
• spotřeba: od 34 kg/1 m2 zdi o tloušťce 1/2 cihly 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ZDÍCÍ MALTA PRO KLINKER ATLAS
obsahuje tras
Doporučuje se na zdění s použitím klinkerových cihel a tvarovek. Je 
možné vyzdívat konstrukční a dekorační prvky – vnější zdivo, sloupy, 
zahradní a plotové zdivo a jiné konstrukční nebo dekorační prvky. 
Základní vlastnosti
• vysoká odolnost proti výkvětům
• paropropustnost
• pro zdění a spárování
• 5 barevných odstínů
Základní parametry
• pevnost v tlaku: kategorie M5
• tloušťka vrstvy: 6 – 40 mm
• spotřeba: od 34 kg/1 m2 zdiva o tloušťce 1/2 cihly
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

BETONER S
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ATLAS SILMUR
zdící malta na silikátové prvky
Doporučuje se na ložné zdění a výplňové spáry při vyzdívce ze sili-
kátových prvků, pórobetonu a plynosilikátu. Používá se na zdění na 
tenkou spáru – optimální tloušťka je 2-3 mm. Je možné ji používat na 
stěrkování a vyrovnávání plošných nerovností.
Základní vlastnosti
• na bázi bílého nebo šedého cementu
• snadno zpracovatelná
• nevytváří tepelné můstky
Základní parametry
• pevnost v tlaku: třída M5, M7,5, M10 a M15 (popis na obalech)
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
• spotřeba: 4 kg/1 m2 zdivo o tloušťce 24 cm 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1200 kg

JÁDROVÁ OMÍTKA ATLAS
klasická cementová omítka kat. III
Pro zhotovení dvouvrstvé omítky kat. 0-III – omítka se skládá ze dvou 
vrstev: „primární postřik” a „vrchní postřik”. Malta se vyrábí ve dvou 
verzích: k  ručnímu nebo strojnímu nanášení (balení je dodatečně 
označené písmenem M). Druhy omítaných povrchů – stropy a stěny 
z cihel, bloků, tvárnic a jiných keramických a silikátových materiálů 
toho druhu; povrchy z betonu, plynobetonu, dřevotřískových desek, 
cementové a vápenocementové omítky. 
Základní vlastnosti
• vysoká tvárnost
• na stěny a stropy
• pro ruční i strojní zpracování
Základní parametry
• spotřeba: 25 kg/ 1,3-1,4 m2/1 cm 
• tloušťka vrstvy: 6 – 30 mm
• pevnost v tlaku: kategorie CS II
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg v obalech po 25 kg  
(ruční zpracování), papírové obaly 30 kg, paleta: 1080 kg v obalech 
po 30 kg (strojní zpracování)

CEMENTOVÝ POSTŘIK ATLAS
kontaktní vrstva pro dvou a trojvrstvé omítky
Jde o adhezní vrstvu pro technologie dvou a třívrstvých omítek, která 
se nanáší přímo na podklad před zhotovením vrchní vrstvy cemento-
vé nebo vápenocementové omítky. Druhy omítaných povrchů – blo-
ky, tvárnice a jiné keramické nebo silikátové materiály toho druhu; 
povrchy z betonu, plynobetonu, dřevotřískových desek, cementové 
a vápenocementové omítky.
Základní vlastnosti
• zvyšuje přídržnost omítky k podkladu
• snižuje náklady na práci
• ruční a strojní aplikování
• nejvyšší normativní kategorie pevnosti
Základní parametry
• spotřeba: cca 8 kg/ 1 m2 
• tloušťka vrstvy: cca 4 mm
• pevnost v tlaku: min. 6,0 N/mm² 
Balení: papírové obaly 30 kg, paleta: 1080 kg

ATLAS REKORD 
bílá cementová stěrka
Doporučuje se na vyhlazování povrchů stěn a stropů – jemné zrno 
(do 0,2 mm) umožňuje získat velmi hladký povrch. Zlepšuje kvalitu 
poškozených cementových a vápenocementových omítek a betono-
vých podkladů. 
Základní vlastnosti
• na bázi bílého cementu
• jemné zrno – do 0,2 mm
• velmi hladký povrch
• zpevněná mikrovláknem
Základní parametry
• spotřeba: 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm tloušťky 
• tloušťka vrstvy: 1 – 10 mm
• pevnost: kategorie CS II
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

JÁDROVÁ OMÍTKA PRIMA
vápenocementová omítka kat. III
Doporučuje se pro ruční nebo strojní nanášení na pórobeton v inte-
riérech budov – v místnostech s normální vlhkostí vzduchu a také v 
kuchyních a koupelnách. Vytvoří omítku kat. III – je možné ji používat 
jako klasickou dvouvrstvou omítku. 
Základní vlastnosti
• odlehčená omítka - obsahuje perlit
• vysoká vydatnost
• hladká – tloušťka zrna do 0,5 mm
• snadná zpracovatelnost
Základní parametry
• spotřeba: od 14 kg / 1 m2 / 1 cm 
• tloušťka vrstvy: 5 – 30 mm
• zvýšená tepelná odolnost 0,80 W/mK
Balení: papírové obaly 30 kg, paleta: 1080 kg

66
ATLAS KB-15
zdící malta na pórobeton
Doporučuje se na ložné zdění a výplňové spáry při vyzdívce z pórobe-
tonu a plynosilikátu. Používá se na zdění na tenkou spáru - optimální 
tloušťka: 2-3 mm.
Základní vlastnosti
• snadná a pohodlná při práci
• vysoká vydatnost
• netvoří tepelné můstky
Základní parametry
• pevnost v tlaku: kategorie M5
• tloušťka vrstvy: 2 – 10 mm
• spotřeba: 8 kg/1 m2 zdiva o tloušťce 24 cm 
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ZDÍCÍ MALTY
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SYSTÉM ATLAS ETICS
zateplovací systém s použitím standardních 
polystyrénových desek
Základní, nejčastěji používaný kontaktní systém zateplení obvodo-
vých zdi s použitím polystyrénu (EPS). Pro různé druhy budov. Lze 
jej použít na omítnutém zdivu nebo i na neomítnutém zdivu z cihly, 
keramických, vápenopískových a kameninových bloků, pórobetonu 
a betonu.
Základní vlastnosti
• výrazné zvýšení termoizolace
• snížení nákladů na vytápění
• zvýšení pevnosti stěn
• široká paleta tenkovrstvých omítek
• univerzální – je možné používat různé lepicí malty a omítky 

podle potřeby
Základní parametry
• max. tloušťka termoizolace – 25 cm
• zateplení budov do výšky 25 m
• lepení polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, 

ATLAS HOTER S, ATLAS HOTER U nebo HOTER U BÍLÝ, ATLAS 
GRAWIS S, ATLAS GRAWIS U.

• stěrkování: ATLAS STOPTER K-50, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS 
HOTER U, ATLAS GRAWIS U

SYSTÉM ATLAS ETICS PLUS
zateplovací systém s použitím standardních 
polystyrénových desek
Základní, nejčastěji používaný kontaktní systém zateplení obvodo-
vých zdi s použitím polystyrénu (EPS). pro různé druhy budov. Lze 
jej použít na omítnutém zdivu nebo i na neomítnutém zdivu z cihly, 
keramických, vápenopískových a kameninových bloků, pórobetonu 
a betonu.
Základní vlastnosti
• výrazné zvýšení termoizolace
• snížení nákladů na vytápění
• zvýšení pevnosti stěn
• široká paleta tenkovrstvých omítek
• univerzální – je možné používat různé lepicí malty a omítky 

podle potřeby
Základní parametry
• max. tloušťka termoizolace – 25 cm
• zateplení budov do výšky 25 m
• lepení polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, 

ATLAS HOTER U2 nebo ATLAS HOTER U2-B, ATLAS HOTER S, 
ATLAS GRAWIS S. 

• stěrkování: ATLAS HOTER U nebo ATLAS HOTER U2-B, ATLAS 
STOPTER K-100 (jen pod silikónové a silikón-silikátové omítky) 

SYSTÉM ATLAS 
zateplovací systém s použitím standardních 
polystyrénových desek nebo elastifikovaných 
polystyrénových desek – Evropské osvědčení ETA
Základní, nejčastěji používaný kontaktní systém zateplení obvodo-
vých zdi budov s použitím polystyrénu (EPS). 
Základní vlastnosti
• velmi dobrá zvukoizolace
• zvýšení termoizolace a akustické izolace obvodových zdí
• doporučovaný pro budovy v zónách s extrémním hlukem – 

městské ulice
• letiště, průmyslové zóny 
Základní parametry
• vysoká kvalita je doložená Evropským technickým osvědčením 

ETA-06/0081
• lepení polystyrénu: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER S, ATLAS 

HOTER U  
• stěrkování: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U, ATLAS HOTER 

U BÍLÝ

SYSTÉM ATLAS ROKER G
stropní zateplovací systém
Používá se nad garáže, sklepy, průjezdy a podzemní průchody, pod-
zemní parkoviště, pro zábavní centra, obchodní galerie a kancelářské 
budovy apod. Má tři varianty:
• finální nátěr na výstužné vrstvě
• finální tenkovrstvá omítka na výstužné vrstvě 
• finální stříkaná omítka ATLAS CERMIT MN přímo na minerální vlně.
Základní vlastnosti
• zvyšuje protipožární bezpečnost budovy
• zvýšená zvukoizolace
Základní parametry
• lepeni lamelove mineralni vlny ROKER W nebo ROKER U

SYSTÉM ATLAS ROKER 
zateplovací systém s použitím minerální vlny – Evropské 
technické osvědčení ETA
Je určený na zateplení různých druhů budov. Lze jej použít na omít-
nutém zdivu nebo i na neomítnutém zdivu z cihly, keramických, vá-
penopískových a kameninových bloků, pórobetonu a betonu.
Základní vlastnosti
• zvyšuje protipožární bezpečnost budovy
• vysoká paropropustnost
• zvýšená zvukoizolace
• umožňuje zateplovat plošně tvarované fasády
• požadovaný na vysokých budovách – víc jak 25 m
Základní parametry
• lepeni mineralni vlny ROKER W nebo ROKER U
• vystužna vrstva: ROKER U

SYSTÉM ATLAS CERAMIK
zateplovací systém s použitím polystyrénu nebo XPS desek 
ukončených keramickým obkladem
Doporučuje se pro přízemní častí budov (sokly, sklepy, základy), díky 
keramickému obkladu má vyšší odolnost vůči znečištění a vyšší pev-
nost jako zateplovací systém s omítkou. Používá se na obytné, veřej-
né a průmyslové budovy.
Základní vlastnosti
• zvyšuje termoizolaci budovy
• snižuje náklady na vytápění
• zvyšuje pevnost obvodových zdí
Základní parametry
• lepení polystyrénu a stěrkování: STOPTER K-20 nebo HOTER U
• má Národní technické osvědčení

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 
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SYSTÉM ATLAS RENOTER
zateplovací systém na již zateplené obvodové zdivo
Je určený na zvýšení tepelné odolnosti obvodových zdí, které boly již 
zatepleny polystyrénem. Slouží na zateplení různých druhů budov. 
Základní vlastnosti
• nemusí se odstranit staré omítky
• celková tloušťka do 30 cm
• dvě technologie nanášení: přímo na starou omítku nebo na sta-

rou vrstvu polystyrénu s odstraněnou omítkou nebo v případě, 
kdy omítka nebyla nikdy nahozená.

Základní parametry
• lepení desek a stěrkování: STOPTER K-20 nebo HOTER U 
• má Národní technické osvědčení.

SKLOTEXTILNÍ SÍŤKA ATLAS 150
součást zateplovacích systémů ATLAS ETICS
K zatlačení do vrstvy lepicí stěrky v průběhu zateplování v systému 
ATLAS ETICS.
Základní vlastnosti
• odolnost vůči alkáliím
• vysoká pevnost
• tvárnost
Balení: délka – 50,0 m, šířka – 1,0 m

OCHRANNÉ LIŠTY Z PVC
příslušenství pro zateplovací systémy
Chrání a dilatují - používají se ve všech zateplovacích systémech 
ATLAS. Účinně zajistí odvod srážkové vody z povrchu fasády nebo 
jiných svislých stavebních prvků. Plní dilatační funkci, oddělují od 
sebe části, které mohou mít odlišné vlastnosti, např. tepelnou roz-
tažnost. Umožňují přenášení konstrukčních dilatací budovy na vrst-
vy zateplovacího systému. Vyrovnávají okraje, díky čemu má fasáda 
estetický vzhled. 
Základní vlastnosti
• pevnost na dlouhá léta
• odolnost proti mechanickému poškození
• snadná a rychlá montáž
• je možné je přetírat barvou (jsou bílé)
Základní parametry

Lišta Délka (m) Počet v balení 
(bm/ks)

okapová 2,5 62,5/25

rohová 2,5 125,0/50

okenní 6 mm 2,4 48,0/20

okenní 9 mm 2,4 48,0/20

dilatační rovná 2,0 50,0/25

dilatační rohová 2,0 50,0/25

podparapetní 2,0 50,0/25

SKLOTEXTILNÍ SÍŤKA ATLAS 165
součást zateplovacích systémů ATLAS ETICS
K zatlačení do vrstvy lepicí stěrky v průběhu zateplování v systému 
ATLAS ETICS.
Základní vlastnosti
• odolnost vůči alkáliím
• vysoká pevnost
• tvárnost
Balení: délka – 50,0 m, šířka – 1,0 m

MECHANICKÉ UKOTVENÍ (HMOŽDINKY)
příslušenství pro zateplovací systémy
Používají se jako dodatečné upevnění termoizolantů, které chrání 
zateplení před atmosférickými výkyvy, např. větrem.
Základní vlastnosti
• bráni vzniku tepelných můstků v místech průchodů hmoždinek 

přes zateplení
• je možné vybrat vhodný druh hmoždinek pro každý konstrukční 

materiál zdiva a pro
• každou tloušťku termoizolantů
Základní parametry
• hmoždinky s plastovým třmenem na polystyrén
• hmoždinky s ocelovým třmenem na polystyrén a minerální vlnu.
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ATLAS STOPTER K - 100
vysoce elastická, bezcementová, disperzní stěrková hmota 
pro zateplovací systémy
Slouží ke zhotovení výstužné vrstvy v zateplovacích systémech s po-
lystyrénem (bílým a grafitovým), pod silikonové a silikátové tenkovrs-
tvé omítky.  Doporučuje se pro fasády, které jsou vystavené mecha-
nickému poškození, jako např. budovy v městských centrech, sokly 
budov, vchody, schodiště atd. Používá se také jako výztužná vrstva 
pod tmavé omítky zhotovené na velkých plochách – dovoluje snížit 
součinitel HBW dokonce na 6%. Produkt k přímému použití, není jej 
třeba mísit s vodou.
Základní vlastnosti
• vysoká pružnost
• vysoká přídržnost k podkladu
• přemosťuje rýhy
• zpevněný mikrovláknem
• snadná aplikace  
• vysoce hydrofobní
Základní parametry
• spotřeba: 
• jedná vrstva perlinky - od 3,0 do 4,0 kg/m2

• dvě vrstvy perlinky - od 5,0 do 5,5 kg/m2

• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg

ATLAS STOPTER K - 50 
bílý lepicí tmel a stěrková hmota pro zateplovací systémy
Slouží k lepení různých druhů termoizolantů a k provádění výztužné 
stěrky – je možné jej použit na zateplení polystyrénem (bílým, grafi-
tovým a s příměsí grafitu) a také na minerální vlnu (fasádní a lamelo-
vou). Je ideálním řešením na kombinované investice, ve kterých se 
používají izolanty z různých materiálů. Bezpodkladová – nevyžaduje 
žádný podklad pod omítku.
Základní vlastnosti
• vysoká pružnost
• vysoká přídržnost
• paropropustnost
• vynikající pracovní parametry
• omezená savost
• zpevnění mikrovláknem
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stěrkování polystyrénu 3 – 3,5 kg/m2

• lepení minerální vlny 4,5 – 5,5 kg/m2

• stěrkování minerální vlny 5,5 – 6,5 kg/m2

• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,1 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS STOPTER K - 20 
2 v 1 – lepicí tmel na polystyrén a stěrková hmota
Součást zateplovacích systémů. Slouží k lepení polystyrénu (bílého, 
grafitového a s příměsí grafitu) a XPS desek a ke zhotovení výstužné 
vrstvy na neomítnutém zdivu z cihel, bloků, tvárnic a jiných keramic-
kých nebo silikátových materiálech.
Základní vlastnosti
• vysoká přídržnost
• vysoká paropropustnost
• možnost použití při nízkých teplotách (od 0°C)
• odolnost proti vrypům a praskání
• zpevněné mikrovláknem
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stěrkování polystyrénu 3 – 3,5 kg/m2

• tloušťka výztužné vrstvy 2 – 5 mm
• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS HOTER U2 gelový
2 v 1 – lepící a stěrkový tmel na polystyrén a XPS
Součást zateplovacích systémů. Slouží ke zhotovení výztužné vrstvy 
a lepení polystyrénu (bílého, grafitového a s příměsí grafitu) a XPS 
desek na cementových a vápenocementových omítkách, betonu a 
plynobetonu, neomítnutém zdivu z cihel, bloků, tvárnic a jiných ke-
ramických nebo silikátových materiálech.
Základní vlastnosti
• gelová technologie
• použití při vysokých teplotách (do 35°C)
• pod tmavé, syté barvy (HBW ≥ 15%)
• zvýšená odolnost vůči praskání
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stěrkování 3 – 4 kg/m²
• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1200 kg

ATLAS HOTER U /HOTER U BÍLÝ
2 v 1 – lepicí tmel na polystyrén, XPS a stěrková hmota
Součást zateplovacích systémů. Slouží ke zhotovení výztužné vrstvy 
a lepení polystyrénu (bílého, grafitového a s příměsí grafitu) a XPS 
desek na cementových a vápenocementových omítkách, betonu a 
plynobetonu, neomítnutém zdivu z cihel, bloků, tvárnic a jiných ke-
ramických nebo silikátových materiálech.
Základní vlastnosti
• vysoká přídržnost
• dobrá paropropustnost
• zvýšená pevnost (mikrovlákna)
• odolnost proti vrypům a praskání
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stěrkování 3 – 3,5 kg/m²
• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS HOTER U2 - B gelový bílý
2 v 1 – lepící a stěrkový tmel na polystyren a XPS
Součást zateplovacích systémů. Slouží ke zhotovení výztužné vrstvy 
a lepení polystyrénu (bílého, grafitového a s příměsí grafitu) a XPS 
desek na cementových a vápenocementových omítkách, betonu a 
plynobetonu, neomítnutém zdivu z cihel, bloků, tvárnic a jiných ke-
ramických nebo silikátových materiálů.
Základní vlastnosti
• gelová technologie
• použití při vysokých teplotách (do 35°C)
• pod tmavé, syté barvy (HBW ≥ 15%)
• vyztužení mikrovláknem, bílá, bezpodkladová
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stěrkování 3 – 4 kg/m²
• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1200 kg

LEPIDLA A STĚRKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
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ATLAS HOTER S
lepicí tmel na polystyrén a XPS
Součást zateplovacích systémů. Slouží k lepení polystyrénu (bílého, 
grafitového a s příměsí grafitu) a XPS desek na neomítnuté zdivo z ci-
hel, bloků, tvárnic a jiných keramických nebo silikátových materiálech, 
na beton, plynobeton, cementovou a vápenocementovou omítku.
Základní vlastnosti
• zvýšená přídržnost
• dobrá paropropustnost
• rychlý nástup pevnosti
• odolnost proti vrypům a praskání
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS GRAWIS U
2 v 1 – lepicí tmel na polystyrén a stěrková hmota
Slouží ke zhotovení výztužné vrstvy a lepení polystyrénu EPS na ce-
mentových a vápenocementových omítkách, betonu a plynobetonu, 
neomítnutém zdivu z cihel, bloků, tvárnic a jiných keramických nebo 
silikátových materiálech. Umožňuje lepení polystyrénu včetně elastifi-
kovaných a grafitových desek, desek s příměsí grafitu.
Základní vlastnosti
• vysoká přídržnost k podkladu
• velmi dobré pracovní parametry
• doporučuje se do výšky 12 m
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• stěrkování 3 – 3,5 kg/m²
• tloušťka výztužné vrstvy 2 – 5 mm
• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS ROKER W
lepicí tmel na minerální vlnu
Součást zateplování budov v systému ATLAS ROKER. Slouží k lepení 
minerální vlny a ke zhotovení výstužné vrstvy na cementových a vá-
penocementových omítkách, betonu a plynobetonu, neomítnutém 
zdivu z cihel, bloků, tvárnic a jiných keramických nebo silikátových 
materiálech. Vhodný na problematické podklady.
Základní vlastnosti
• vysoká přídržnost
• vysoká paropropustnost
• odolnost proti vrypům a praskání
• vysoká pružnost
Základní parametry
• spotřeba: lepení minerální vlny 4,5 – 5,0 kg/m2

Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS GRAWIS S
lepicí tmel polystyrén
Slouží k lepení polystyrénu na neomítnuté zdivo z cihel, bloků, tvárnic 
a jiných keramických nebo silikátových materiálů, na beton, plynobe-
ton, cementovou a vápenocementovou omítku.
Základní vlastnosti
• zvýšená přídržnost
• dobrá paropropustnost
• rychlý nástup pevnosti
Základní parametry
• spotřeba: lepení polystyrénu 4 - 5 kg/m2

• přídržnost: beton ≥ 0,25 MPa 
• přídržnost: polystyrén ≥ 0,08 MPa
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg

ATLAS ROKER U
lepicí tmel na minerální vlnu, polystyrén a stěrková hmota
Slouží k zateplování na bázi minerální vlny v zateplovacím systému 
ATLAS ROKER G (III varianta) a také v zateplovacím systému ATLAS RO-
KER, ATLAS ROKER EPS (na bazi polystyrénu). Je možné lepit vlnu ke 
stropu (ze strany stropu uvnitř budov), nad kterými se nachází vytápě-
né místnosti – stropy průjezdů, přechodů, parkovacích míst apod. Je 
možné také lepit vlnu na stěny a stropy (ze strany stropu uvnitř budov) 
nevytápěných místností jako např. garáže, sklepy, nad kterými jsou 
vytápěné místnosti.
Základní vlastnosti
• vysoká přídržnost
• dobrá paropropustnost
• vysoká pevnost
Základní parametry
• spotřeba: lepení vlny 4,5 – 5,5 kg/m2

• stěrkování 5,5 – 6,5 kg/m²
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 25 kg - 1200 kg
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ATLAS CERMIT ND
tenkovrstvá minerální omítka
Je dekorační a ochrannou finální vrstvou fasády nebo vnitřních stěn. 
Obsahuje dolomitickou drť. Vytváří lehkou a pevnou omítku – je ide-
ální vrchní vrstvou zateplovacích systémů. Doporučuje se na budovy 
umístěné poblíž silničních tahů, v  průmyslových zónách, centrech 
měst a v okolí zeleně.
Základní vlastnosti
• dostupná ve 2 barvách – bílá a pod nátěr
• paropropustná
• zpevněná mikrovlákny
• hydrofobní
Základní parametry
• spotřeba: cca 2,0 kg/m2

• tloušťka zrna: 1,5 mm, 2,0 mm
• struktura: zrnitá (beránek)
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA ATLAS
tenkovrstvá akrylátová omítka
Doporučuje se pro zhotovení omítek s dekorační strukturou - beránek. 
Používá se v interiérech a exteriérech budov. Je vhodná jako finální 
vrstva při zateplování budov s použitím polystyrénu nebo XPS desek. 
Doporučuje se na fasády vystavené těžkým provozním podmínkám, 
velmi dobře se osvědčuje na veřejných a hospodářských budovách.
Základní vlastnosti
• příznivá k životnímu prostředí
• bio - ochrana
• trvanlivé barvy
• odolná vůči prasknutí
• pružná a pevná
Základní parametry
• spotřeba: cca 2,5 kg/m2 (N15), cca 3,0 kg/m2 (N20 a R20),
• tloušťka zrna: 1,5 mm, 2,0 mm
• struktura: zrnita (N) nebo ryhovana (R)
• přidržnost: min 0,35 MPa
• 400 barevnych odstinů
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg
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ATLAS OMÍTKA SILIKÁTOVÁ
tenkovrstvá silikátová omítka
Tenkovrstvá omítka pro zhotovení povrchů s dekorační strukturou be-
ránka. Vhodná pro interiéry a  exteriéry budov. Doporučuje se jako 
fasádní vrstva zateplovacích systémů na bázi polystyrénu XPS desek, 
a také na rovných, správně připravených minerálních podkladech 
(např. beton, klasické cementové a vápenocementové omítky).
Základní vlastnosti
• příznivá k životnímu prostředí
• velmi malá povrchová nasákavost
• hydrofobní, vysoce paropropustná
• pružná a pevná
• trvanlivé barvy
Základní parametry
• spotřeba: ≤ 2,5 kg/m2 
• tloušťka zrna: do 1,5 mm, 2,0 mm
• struktura: zrnitá (beránek)
• přídržnost: min 0,35 MPa
• 400 barevných odstínů
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg
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SILIKÓNOVÁ OMÍTKA ATLAS TOP STANDARD
tenkovrstvá silikónová omítka
Tenkovrstvá omítka pro zhotovení povrchů s  dekorační strukturou 
beránka. Vhodná pro interiéry a exteriéry budov. Doporučuje se jako 
fasádní vrstva zateplovacích systémů na bázi polystyrénu XPS desek a 
minerální vlny. Doporučuje se na fasády náchylné na znečištění a těž- 
ké provozní podmínky – dokonale se osvědčuje na budovách umístě- 
ných poblíž silnic, průmyslových zón, městských center a zeleně.
Základní vlastnosti
• příznivá k životnímu prostředí
• bio - ochrana
• velmi malá povrchová nasákavost
• odolná vůči mikroprasklinám
• pružná a pevná
• trvanlivé barvy
Základní parametry
• spotřeba: cca 2,5 kg/m2 (N15), cca 3,0 kg/m2 (N20 a R20),
• tloušťka zrna: 1,5 mm, 2,0 mm
• struktura: zrnita (N) nebo ryhovana (R)
• přidržnost: min 0,35 MPa
• 480 barevnych odstinů
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg

SILIKÓNOVÁ OMÍTKA ATLAS PREMIUM
tenkovrstvá silikátová omítka
Tenkovrstvá omítka pro zhotovení povrchů s dekorační strukturou 
be- ránka. Vhodná pro interiéry a exteriéry budov. Doporučuje se jako 
fasádní vrstva zateplovacích systémů na bázi polystyrénu XPS desek, a 
také na rovných, správně připravených minerálních podkladech (např. 
beton, klasické cementové a vápenocementové omítky).
Základní vlastnosti
• příznivá k životnímu prostředí
• velmi malá povrchová nasákavost
• hydrofobní, vysoce paropropustná
• • pružná a pevná
• trvanlivé barvy
• je součástí udarnego systému
Základní parametry
• spotřeba: ≤ 2,5 kg/m2

• tloušťka zrna: do 1,5 mm, 2,0 mm
• struktura: zrnitá (N - beránek)
• přídržnost: min 0,35 MPa
• 400 barevných odstínů + 80 barevných odstínů (intenzivních)
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg

SILIKÓN - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ATLAS
tenkovrstvý silikón - silikátová omítka
Tenkovrstvá omítka pro provedení povrchů s dekorační strukturou 
beránka. Vhodná pro interiéry a exteriéry budov. Doporučuje se jako 
fasádní vrstva zateplovacích systémů na bázi polystyrénu XPS desek 
a minerální vlny. Doporučuje se na fasády, kde je důležitá vysoká pa-
ropropustnost vnitřních stěn – dokonale se osvědčuje na budovách z 
pórobetonu, stěnách bazénů, kuchyní nebo ve staré zástavbě.
Základní vlastnosti
• příznivá k životnímu prostředí
• bio - ochrana
• trvanlivé barvy
• odolná vůči mikroprasklinám
• pružná a pevná
Základní parametry
• spotřeba: ≤ 2,5 kg/m2 (N-15), ≤ 3,2 kg/m2 (N-20)
• tloušťka zrna: do 1,5 mm (N-15) nebo 2,0 mm (N-20)
• struktura: zrnitá (beránek)
• přídržnost: min 0,35 MPa
• 400 barevných odstínů
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg
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ATLAS CERMIT BA-M
tenkovrstvá minerální omítka 
se strukturou betonu
Je minerální omítkou napodobující vzhled a strukturu betonu. Tvoří 
trvanlivou a dekorační vrstvu fasády. Může se nanášet na celý povrch 
fasády nebo pouze na její část. Je určená pro zhotovení dekoračních a 
ochranných tenkovrstvých omítek v zateplovacích systémech na bázi 
polystyrénu, na rovných, správně připravených minerálních podkla-
dech (např. beton, klasické cementové a vápenocementové omítky).
Základní vlastnosti
• vysoká odolnost vůči mikroprasklinám
• vysoká odolnost vůči UV záření a atmosférickým vlivům
• snížená nasákavost
• dlouhodobý, estetický vzhled fasády
• odolnost vůči mikroorganizmům
Základní parametry
• spotřeba: ≤ 3,0 kg/m2

• tloušťka zrna: do 1,5 mm 
• struktura: hladká (napodobuje beton)
• přídržnost: min 0,3 N / mm2

Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

ATLAS CERMIT WN
tenkovrstvá minerální omítka 
se strukturou dřeva
Je minerální omítkou napodobující vzhled a strukturu betonu. Vytvo-
ří trvanlivou a dekorační povrchovou vrstvu fasády. Může se nanášet 
na celý povrch fasády nebo na její částech. Je určená pro zhotovení 
dekoračních a ochranných tenkovrstvých omítek v  zateplovacích 
systémech na bázi polystyrénu, na rovných, správně připravených mi-
nerálních podkladech (např. beton, klasické cementové a vápenoce-
mentové omítky). Struktura dřeva se provádí pomocí silikonové formy.
Základní vlastnosti
• vysoká odolnost vůči mikroprasklinám
• vysoká paropropustnost
• dlouhodobý, estetický vzhled fasády
• odolnost vůči mikroorganizmům
Základní parametry
• spotřeba: od 2,5 do 3,0 kg/m2

• tloušťka zrna: do 1,0 mm 
• struktura: po použití silikonové formy napodobuje dřevo
• barva: bílá
Balení: papírové obaly 25 kg, paleta: 1050 kg

METALICKÝ LAK ATLAS
kovový efekt
Slouží pro zhotovení tenké, metalické ochranné vrstvy na dekorač-
ních omítkách ATLAS CERMIT N-100, ATLAS CERMIT WN a na ATLAS 
REKORD. Používá se v interiérech a exteriérech budov, také na betono-
vých podkladech, různých minerálních omítkách (hladkých a struktu-
rovaných), na sádrokartonových deskách atd.
Základní vlastnosti
• jedinečný metalický efekt na fasádě
• vysoká odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření
• vysoká pružnost
• vysoce hydrofobní
• trvanlivé barvy (4 barevné odstíny)
Základní parametry
• spotřeba: z jednoho balení při jedné vrstvě- 16-20 m2

Balení: plastové nádobky 4 kg

ATLAS BEJCA
mořidlo na omítku napodobující dřevo 
ATLAS CERMIT WN
Slouží ke zhotovení tenké, barevné, ochranné vrstvy na dekoračních 
omítkách ATLAS CERMIT WN. Je součástí zateplovacích systémů ATLAS 
ETICS a ATLAS ROKER. Používá se v interiérech a exteriérech budov, 
také na betonových podkladech, různých druzích minerálních omítek 
(hladkých a strukturovaných), na sádrokartonových deskách atd.
Základní vlastnosti
• výjimečná pružnost vrstvy
• vysoká odolnost vůči znečištění
• přirozený vzhled dřeva
Základní parametry
• spotřeba: 4 - 5 m2/1 l (jedna vrstva)
• 10 barevných odstínů
Balení: plastové nádobky 1 l a 4 l

ANTIADHEZNÍ PROSTŘEDEK ATLAS
prostředek na silikónové formy 
se strukturou dřeva
Brání přilnutí minerální omítky ATLAS CERMIT WN k povrchu silikó-
nové formy při vytlačování textury, napodobující povrch dřeva. Efek-
tivně urychluje pracovní proces a zaručuje vytvoření požadovaného 
finálního vzhledu. 
Základní vlastnosti
• snadné a bezpečné používání
• bezbarvý
• nezpůsobuje skvrny na podkladu
• usnadňuje práci se silikónovou formou
Základní parametry
• spotřeba: cca 50 ml na jedno natření formy
Balení: plastová nádobka 5 l
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ATLAS DEKO M – varianta TM-5
dekorační mozaiková omítka – efekt přírodní kameniny
Slouží ke zhotovení tenké, barevné, ochranné vrstvy na dekoračních 
omítkách v exteriérech a interiérech budov, v zateplovacích systé-
mech na báze polystyrénu (EPS), a  také na rovných, správně připra-
vených minerálních podkladech (např. beton, klasické cementové, 
vápenocementové a sádrové omítky, SDK a OSB desky, dobře přilna-
vé malířské nátěry apod).
Základní vlastnosti
• vysoká otěruvzdornost
• odolnost vůči čištění a drhnutí
• hydrofobní
• paropropustná
• samočisticí schopnost
Základní parametry
• spotřeba: ruční aplikace 2,4 -3,6 kg/m²
• strojní aplikace: 1 vrstva ručně 2,4 -3,6 kg/m², 2 vrstva strojně cca 

0,7 kg/m²
• 13 barevných kompozicí k přímému použití
• efekt přírodního kamene
Balení: 23,8 kg, složka A – pytlík s drtí 16,2 kg, složka B – plastový 
kbelík s bázi 7,6 kg, Dekorační příměsi: černá slída nebo stříbrný bro-
kát (v hotové směsi)

ATLAS DEKO M – varianta TM-6
dekorační mozaiková omítka – efekt pískovce
Dekorační omítka, která dává mnoho možností při projektování a 
provádění výstavních prostorů, autosalonů, kanceláří, bytů, schodi-
šť, čekáren, hal, předsíní, fasád, soklů, ohrad atd. Slouží ke zhotovení 
dekoračních a ochranných tenkovrstvých omítek v exteriérech a inte-
riérech budov, v zateplovacích systémech na bázi polystyrénu (EPS), 
a také na rovných, správně připravených minerálních podkladech 
(např. beton, klasické cementové, vápenocementové a sádrové omít-
ky, SDK a OSB desky, dobře přilnavé malířské nátěry apod.)
Základní vlastnosti
• vysoká otěruvzdornost
• odolnost vůči čištění a drhnutí
• bio - ochrana
• paropropustná
• malá nasákavost
Základní parametry
• spotřeba: ruční aplikace 1,5 -2,5 kg/m²
• strojní aplikace: 1 vrstva ručně 1,5 -2,5 kg/m², 2 vrstva strojně cca 

0,7 kg/m²
• efekt pískovce
Balení: 23,8 kg, složka A – pytlík s drtí 16,2 kg, složka B – plastový 
kbelík s bázi 7,6 kg, dekorační příměsi: černá slída nebo stříbrný bro-
kát (v hotové směsi)

ATLAS DEKO M – varianta TM-0
standardní dekorační mozaiková omítka
Dekorační omítka, která dává mnoho možností při projektování a 
provádění výstavních prostorů, autosalonů, kanceláří, bytů, schodi-
šť, čekáren, hal, předsíní, fasád, soklů, ohrad atd. Slouží ke zhotovení 
dekoračních a ochranných tenkovrstvých omítek v exteriérech a inte-
riérech budov, v zateplovacích systémech na bázi polystyrénu (EPS), 
a také na rovných, správně připravených minerálních podkladech 
(např. beton, klasické cementové, vápenocementové a sádrové omít-
ky, SDK a OSB desky, dobře přilnavé malířské nátěry apod.)
Základní vlastnosti
• vysoká otěruvzdornost
• odolnost vůči čištění a drhnutí
• bio - ochrana
• bohatá koloristika
• malá nasákavost
Základní parametry
• spotřeba: ruční aplikace 3,0 -4,0 kg/m²
• 4,5 -5,5 kg/m² pro omítky č. 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 

317, 420, 514,515
• přídržnost: min 0,35 N/mm²
Balení: 25 kg, plastový kbelík s bázi 7,6 kg, pytlík s drtí 25 kg, 15 kg, 
plastový kbelík s bázi 4,6 kg, pytlík s drtí 25 kg 

ATLAS DEKO M – varianta TM-3
standardní dekorační mozaiková omítka
Dekorační omítka, která dává mnoho možností při projektování a 
provádění výstavních prostorů, autosalonů, kanceláří, bytů, schodi-
šť, čekáren, hal, předsíní, fasád, soklů, ohrad atd. Slouží ke zhotovení 
dekoračních a ochranných tenkovrstvých omítek v exteriérech a in-
teriérech budov
Základní vlastnosti
• vysoká otěruvzdornost
• odolnost vůči čištění a drhnutí
• bio - ochrana
• vysoká pružnost
• malá nasákavost
• 20 možných kompozic omítky
Základní parametry
• • spotřeba: ruční aplikování 3,0 -4,0 kg/m²
• 4,5 -5,5 kg/m² pro omítky č. 007 a 012
• přídržnost: min 0,35 N/mm²
Balení: 25,3 kg, složka A – pytlík s drtí – 17,7 kg, složka B – plastový 
kbelík s bázi 7,6 kg

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY
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ATLAS DEKO M – varianta TM-1
jemnozrnná dekorační mozaiková omítka
Dekorační omítka, která dává mnoho možností při projektování a 
provádění výstavních prostorů, autosalonů, kanceláří, bytů, schodi-
šť, čekáren, hal, předsíní, fasád, soklů, ohrad atd. Slouží ke zhotovení 
dekoračních a ochranných tenkovrstvých omítek v exteriérech a in-
teriérech budov
Základní vlastnosti
• vysoká otěruvzdornost
• odolnost vůči čištění a drhnutí
• bio - ochrana
• bohatá koloristika
• malá nasákavost
Základní parametry
• spotřeba: 1,5 - 2,5 kg/m²
• přídržnost: min 0,35 N/mm²
• 120 možných kompozicí omítky
Balení: 23,8 kg, složka A – pytlíky s drtí 3 x 5,4, kg,  složka B – plastový 
kbelík s bázi 7,6 kg, dekorační příměsi: černá slída nebo stříbrný bro-
kát (v hotové směsi)

ATLAS CERMIT N - 100
šablonová akrylátová omítka
Slouží ke zhotovování dekoračních a ochranných tenkovrstvých omí-
tek v exteriérech a interiérech budov. Používá se v zateplovacích sys-
témech na bázi polystyrénu (EPS), a také na rovných, správně připra-
vených minerálních podkladech (např. beton, klasické cementové, 
vápenocementové omítky atd.) Je možné zhotovit omítky s použitím 
šablony, např. imitující cihlové nebo kameninové zdivo.
Základní vlastnosti
• trvanlivost barev
• bio - ochrana
• odolná vůči mikroprasklinám
Základní parametry
• spotřeba: ≤ 2,0 kg/m2

• tloušťka zrna: do 1,0 mm
• struktura: zrnitá (beránek)
• 400 barevných odstínů
Balení: plastové nádoby 25 kg, paleta: 600 kg

ATLAS CERPLAST
penetrační podkladový nátěr
Slouží k  penetrování podkladů pod tenkovrstvé omítky. Je velmi 
dobře přilnavý k  nanášeným omítkám. Tvoří dočasnou ochrannou 
vrstvou pro fasády – půl roku chrání neomítnutou fasádu před atmo-
sférickými výkyvy. Obsahuje drť, vytváří drsný povrch.
Základní vlastnosti
• zaručuje ideální přídržnost omítky
• omezuje savost
• zpevňuje podklad
• usnadňuje nanášení a strukturování omítky
Základní parametry
• spotřeba: 0,3 kg/m2

Balení: plastové nádoby 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg (bily), paleta: 625 kg 
v nadobach 5 kg, 650 kg v nadobach 10 kg, 660 kg v nadobach 15 kg, 
600 kg v nadobach 25 kg

ATLAS SILKAT ASX
penetrační podkladový nátěr
Penetrace podkladu pod tenkovrstvé silikátové omítky. Chrání pod-
klad před nepříznivým působením nové vrstvy, je chemickou bari-
érou mezi podkladem a omítkou. Omezuje pronikání barvy z pod-
kladu a vznik skvrn na povrchu omítky. Obsahuje drť, vytváří drsný 
povrch.
Základní vlastnosti
• zaručuje ideální přídržnost omítky
• omezuje savost
• zpevňuje podklad
• usnadňuje nanášení a strukturování omítky
• vysoká paropropustnost
Základní parametry
• spotřeba: 0,3 kg/m2

• přídržnost: min. 1,0 N / mm2

Balení: plastové nádoby 15 kg, paleta: 660 kg

ATLAS SILKON ANX
penetrační podkladový nátěr
Penetrace podkladu pod tenkovrstvé silikónové a silikon-silikátové 
omítky. Chrání podklad před nepříznivým působením nové vrstvy. Je 
chemickou bariérou mezi podkladem a omítkou. Omezuje proniká-
ní barvy z podkladu a vznik skvrn na povrchu omítky. Obsahuje drť, 
vytváří drsný povrch.
Základní vlastnosti
• zaručuje ideální přídržnost omítky
• omezuje savost
• zpevňuje podklad
• usnadňuje nanášení a strukturování omítky
• vysoká paropropustnost
Základní parametry
• spotřeba: 0,3 kg/m2

• přídržnost: min. 1,0 N / mm2

Balení: plastové nádoby 15 kg, paleta:  660 kg
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ATLAS SALTA
modifikovaná silikonová fasádní barva
Vhodná pro různé druhy budov – obytné (rodinné domy a obytné 
domy), veřejné budovy, hospodářské a průmyslové objekty. Používá 
se jako dekorační a ochranný nátěr - taktéž na plochy vystavené vel-
kému tepelnému a provoznímu zatížení. Doporučuje se na čerstvé 
omítky – umožňuje nátěr tenkovrstvých minerálních omítek po 5 
dnech od jejích nahození.
Základní vlastnosti
• výjimečná stálobarevnost
• silně krycí
• vysoce odolná proti znečištění
• samočisticí schopnost
• málo nasákavá
Základní parametry
• spotřeba: cca 4,0 m² pro jeden nátěr tenkovrstvých omítek
• nanášení další vrstvy po 6 hodinách
• 400 barevných odstínů dle koloristiky SAH
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

ATLAS SALTA S
fasádní silikátová barva
Vhodná pro různé druhy budov – obytné, veřejné, hospodářské a 
průmyslové objekty. Doporučuje se hlavně pro natírání silikátových 
omítek a čerstvých minerálních omítek. Používá se na plochy vysta-
vené velkému tepelnému a provoznímu zatížení.
Základní vlastnosti
• snadno se čistí
• dokonale kryje a má dobrou spotřebu
• vysoce odolná proti znečištění
• vytváří hladký a matný povrch
Základní parametry
• spotřeba: od 0,17 l/1 m² pro hladké podklady
• 352 barevných odstínů
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

ATLAS SALTA E
fasádní akrylátová barva
Používá se na plochy vystavené velkému tepelnému a provoznímu 
zatížení: fasády škol, sportovních objektů, budov umístěných poblíž 
silnice, schodišť apod. Slouží jako dekorační a ochranný nátěr. Je mož-
né ji používat na cementové, vápenocementové omítky, tenkovrstvé 
minerální a disperzní omítky, neomítnuté zdivo z betonu, cihel, bloků, 
keramických a silikátových tvárnic.
Základní vlastnosti
• málo nasákavá
• odolná proti atmosférickým vlivům
• BIO OCHRANA
• odolná proti znečištění
• samočisticí schopnost
• hladký a matný povrch
Základní parametry
• spotřeba: cca 4,0 m² pro jeden nátěr tenkovrstvých omítek
• nanášení další vrstvy po 6 hodinách
• doba schnutí od 2 do 4 hodin
• 400 barevných odstínů dle koloristiky SAH
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

ATLAS SALTA N
fasádní silikónová barva
Vhodná pro různé druhy budov – obytné, veřejné, hospodářské a prů-
myslové objekty. Vysoce kvalitní výrobek na bázi silikonové pryskyřice, 
polymerové disperze, organických a neorganických pigmentů.
Základní vlastnosti
• velmi nízká nasákavost
• dokonale paropropustnost
• vysoce odolná proti znečištění
• samočisticí schopnost
Základní parametry
• spotřeba: od 0,15 l/1 m² pro hladké podklady
• 400 barevných odstínů 
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

ATLAS SALTA N PLUS
fasádní silikónová barva
Vhodná pro různé druhy budov – obytné, veřejné, hospodářské a 
průmyslové objekty. Vysoce kvalitní výrobek na bázi silikonové pry-
skyřice, polymerové disperze, siloxanů, organických a neorganických 
pigmentů a modifikačních přísad. Používá se jako ochranný nátěr 
nebo dekorační výmalba.
Základní vlastnosti
• velmi nízká nasákavost
• dokonale paropropustná
• vysoce odolná proti znečištění
• samočisticí schopnost
Základní parametry
• spotřeba: od 0,15 l/1 m² pro hladké podklady
• 400 barevných odstínů
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

FASÁDNÍ BARVY
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ATLAS ECOFARBA
akrylátový interiérový nátěr
Pro dekorační nebo ochranné nátěry povrchů stěn a stropů v interi-
érech budov. Druhy podkladů - cementové, vápenocementové omít-
ky, tenkovrstvé minerální a disperzní omítky, sádrové stěrky a omítky, 
sádrokartonové desy a také neomítnuté zdivo z betonu, cihel, bloků 
a tvárnic.
Základní vlastnosti
• paropropustný
• sněhově bílý
• dobře kryje
• matný
• neleskne se po aplikaci hydrodynamickým přístrojem 
Základní parametry
• spotřeba: do 14 m²/1 l barvy pro jeden nátěr hladkého povrchu
• kvalitativní krytí - III (PN-89/C-81536)
• odolnost proti drhnutí (po 28 dnech) - třída 4 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutí: 2 hodiny
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

ATLAS OPTIFARBA
latexový interiérový nátěr
Pro dekorační nebo ochranné nátěry povrchů stěn a stropů v inte-
riérech budov. Druhy podkladů - cementové, vápenocementové 
omítky, tenkovrstvé minerální a disperzní omítky, sádrové stěrky a 
omítky, sádrokartonové desy a také neomítnuté zdivo z betonu, ci-
hel, bloků a tvárnic.
Základní vlastnosti
• odolný proti dlouhodobému drhnutí
• paropropustný
• sněhově bílý
• tixotropní – snadno se nanáší, nestéká
• pružný
• neleskne se po aplikování hydrodynamickým přístrojem 
• ekologický – skoro nulový obsah těkavých organických látek
Základní parametry
• spotřeba: do 14 m²/1 l barvy pro jeden nátěr hladkého povrchu
• kvalitativní krytí - III (PN-89/C-81536)
• odolnost proti drhnutí (po 28 dnech) - třída 3 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutí: 2 hodiny
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

ATLAS PROFARBA
bílý latexový interiérový nátěr
Pro dekorační nebo ochranné nátěry povrchů stěn a stropů v interié-
rech budov. Druhy podkladů - cementové, vápenocementové omít-
ky, tenkovrstvé minerální a disperzní omítky, sádrové stěrky a omítky, 
sádrokartonové desky a také neomítnuté zdivo z betonu, cihel, bloků 
a tvárnic.
Základní vlastnosti
• odolná proti dlouhodobému drhnutí
• paropropustný
• sněhově bílý
• tixotropní – snadno se nanáší, nestéká
• pružný
• ideální pro aplikování hydrodynamickým přístrojem 
• ekologický – skoro nulový obsah těkavých organických látek
Základní parametry
• spotřeba: do 14 m²/1 l barvy pro jeden nátěr hladkého povrchu
• kvalitativní krytí - II (PN-89/C-81536)
• odolnost proti drhnutí (po 28 dnech) - třída 2 (PN-EN 13300:2002)
• doba schnutí: 2 hodiny
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 l

PODKLADOVÁ BARVA ATLAS 
bílý akrylátový interiérový nátěr
Používá se pro podkladové natírání povrchů stěn a stropů před 
nanesením finální vrstvy – akrylátové nebo latexové barvy. Zvlášť 
vhodný na sádrokartonové desky nebo povrchy s  nerovnoměrnou 
strukturou. Doporučuje se pro renovační nátěry podkladů natřených 
latexovými barvami (matnými a pololesklými). Slouží také k natírání 
dřeva a dřevotřísky.
Základní vlastnosti
• vyrovnává savost podkladu
• zlepšuje přilnavost a krytí
• snižuje spotřebu vrchních nátěrů
• pružný, přemosťuje mikropraskliny
Základní parametry
• spotřeba: do 8 m²/1 l barvy pro jeden nátěr hladkého povrchu
• hustota: cca 1,45 kg/dm³
• viskozita: 6000-9000cP
• doba schnutí: 2 – 3 hodiny
• finální nátěr: po min 2 hodinách 
Balení: plastové nádoby 10 l, paleta: 440 kg
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GIPSAR UNI – ZPEVNĚNÝ POLYMERY
bílá sádrová stěrka
Slouží k přestěrkování drsných a nerovných podkladů z betonu, pó-
robetonu, omítek, sádry a sádrokartonu. Doporučuje se pro celoploš-
né zhotovení stěrek na stěnách a stropech a vyplňování drobných 
plošných nerovností, vrypů, prohlubní po tapetách a rýh po odstra-
nění starých malířských nátěrů. Lze ji použít pro opravy povrchů před 
nanesením stěrek, malířských nátěrů a tapet. Vhodná pro jemné vy-
hlazení povrchu.
Základní vlastnosti
• zpevněná polymery
• interiérová aplikace
• sněhobílá barva
• velmi dobré krytí barvou
• perfektní roztíratelnost na podklad
Základní parametry
• spotřeba: 1 kg/1 m2/1 mm tloušťky
• tloušťka vrstvy: cca 2 mm
• zpracovatelnost: cca 90 minut
Balení: foliové balení 5 kg, 20 kg
paleta: 1100 kg po 5 kg, 1080 kg po 20 kg

SADRA + POLYMERY

D V O J I T É
TUHNUTIE

PLUS GIPSAR 
�nální sádrová stěrka
Slouží k přestěrkování drsných a nerovných podkladů z betonu, pó-
robetonu, omítek, sádry a sádrokartonu. Doporučuje se pro celoploš-
né zhotovení stěrek na stěnách a stropech a vyplňování drobných 
plošných nerovností, vrypů, prohlubní po tapetách a rýh po odstra-
nění starých malířských nátěrů. Lze ji použít pro opravy povrchů před 
nanesením stěrek, malířských nátěrů a tapet. Vhodná pro jemné vy-
hlazení povrchu.
Základní vlastnosti
• možnost ručního nebo strojního broušení
• zvýšená tvrdost
• interiérové aplikování
• ideálně hladký povrch
• ideální krytí barvou
• odolnost proti popraskání
Základní parametry
• spotřeba: 0,8 kg/1 m2/1 mm tloušťky
• max. tloušťka jednej vrstvy: cca 3 mm
• max. tloušťka stěrky: cca 5 mm
• zpracovatelnost: cca 60 minut
Balení: foliové balení 20 kg, paleta: 1080 kg po 20 kg

ATLAS GTA
super bílá polymerová stěrka
Slouží ke zhotovování hladkých stěrek na povrchu stěn a stropů, v in-
teriérech budov, celoplošnému stěrkování sádrokartonových desek, 
spárování sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky.
Základní vlastnosti
• ideálně hladká a bílá
• snadná aplikace válečkem - bez cákání
• ideální konzistence
• bez prášení – vyhlazení „na mokro”
• pro ruční nebo strojní broušení
Základní parametry
• tloušťka vrstvy: max 3 mm
• přídržnost ≥ 0,3 N/mm2

• doba schnutí: cca 6 h
Balení: plastové nádoby 5 kg, 18 kg
paleta: 400 kg nádoby 5 kg, 702 kg nádoby 18 kg

HUTN
OS

T V
 NÁDOBĚ / TVÁRNOST PŘI PRÁCI 

TIXOTROPNÍ

EFEKT

ATLAS RAPID 
hotová polymerová stěrka
Velmi kvalitní, víceúčelový pastovitý tmel na bázi polymerů a sádro-
vého plniva. Je určený pro zhotovení finálních stěrek sádrokarto-
nových desek, omítek, pórobetonu a betonových ploch v  interiéru 
budov. Vhodný pro celoplošné stěrkování stěn a stropů v interiérech 
budov před aplikováním malířských nátěrů a tapet.
Základní vlastnosti
• sněhobílá barva
• snadno brousitelná
• pro interiérové použití
• ruční a strojní aplikování
• možnost nanášet velmi tenkou vrstvu
Základní parametry
• spotřeba: cca 1 kg/1 m2/1 mm tloušťky
• tloušťka vrstvy:  1 - 3 mm
• přídržnost: ≥ 0,3 N/mm2

• doba schnutí: cca 6 hodin
Balení: plastové nádoby 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg, paleta: 400 kg po 2 kg, 
640 kg po 8 kg, 702 kg po 18 kg, 672 kg po 28 kg

ATLAS SOLARIS
ruční sádrová omítka
Slouží k ručnímu zhotovování sádrových omítek – v interiérech bu-
dov, v místnostech s normální vlhkostí vzduchu, jako jsou kuchyně 
a koupelny. Doporučuje se na zdi a stropy z  cihel, bloků, tvárnic a 
jiných keramických nebo silikátových materiálů tohoto druhu, na be-
tonové a pórobetonové povrchy. Je vhodná pro rekonstrukční práce 
– zpracování zárubně během montáže nebo výměny oken, dveří a 
parapetů a vyrovnávaní plošných nerovností na stěnách a stropech 
(do 3 cm hloubky) a vyplňování vrypů na stěnách a stropech.
Základní vlastnosti
• doba zpracovatelnosti – 120 minut
• široký rozsah použití
• odolnost proti popraskání
• paropopustná
• zaručuje optimální mikroklima v místnosti
Základní parametry
• spotřeba: cca 0,85 kg/1 m2/1 mm tloušťky
• tloušťka vrstvy: 8 – 30 mm
• přídržnost: ≥ 0,3 N/mm2

Balení: papírové balení 25 kg, paleta: 1000 kg

TLOUŠŤKA 

VRSTVY

8-30 mm
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SADROVÉ VÝROBKY

NOVINKA

GIPSAR GO
hotová polymerová �nální stěrka
Slouží k finální vyhlazení povrchů stěn a stropů interiéru, celoplošné 
stěrkování sádrokartonových desek.
Základní vlastnosti
• snadná aplikace
• možnost aplikace metodou „mokré na mokré”
• pohodlná, dlouhá doba zpracování
• dokonalý povrch, bez puchýřů a kráterů
• omezená prašnost
• snadné natírání jakýmkoli druhem barvy
• změna barvy stěrkové hmoty během vysýchání umožňuje 

kontrolu postupu práce
Základní parametry
• tloušťka vrstvy: 1- 3 mm
• spotřeba: provedení stěrky od 1,0 kg / m2 hmoty v jedné vrstvě
• doba schnutí: do 6 hodin
• přilnavost: 0,3 MPa
Balení: plastové nádoby 18 kg, paleta 702 kg

NOVINKA
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NOVINKA

ATLAS BONDER
lepidlo na sádrokartonové desky
Slouží k lepení sádrokartonových desek na stěnách z cihel, bloků, 
tvárnic a jiných keramických nebo silikátových materiálů toho druhu, 
na betonových a pórobetonových površích, cementových a vápeno-
cementových omítkách. Používá se také při montáži  štuku a jiných 
dekoračních sádrových prvků a také pro vyrovnávání plošných ne-
rovností s hloubkou do 20 mm v minerálních podkladech.
Základní vlastnosti
• velmi dobrá přídržnost k podkladům
• optimální doba zavadnutí
• vysoká tvárnost
• vysoká pevnost spoje
• malé smrštění
Základní parametry
• spotřeba: 2,5 – 5,0 kg/1 m2

• tloušťka vrstvy: cca 5 – 20 mm
Balení: papírové balení 25 kg
paleta: 1050 kg

VYSOKÁ

PEVNOST 

SPOJE

ATLAS STONER
sádrová stěrka pro spárování bez použití pásky
Slouží ke spárování sádrokartonových desek bez nutnosti dodateč-
ného vyztužení páskou nebo vlizelínem v případe, že desky mají z 
výroby vytvarované hrany. Vhodná také pro opravy stěn a stropů. Do-
poručuje se na sádrové podklady pro místní opravy povrchů sádro-
vých omítek, stěrek nebo sádrokartonových desek.
Základní vlastnosti
• velmi dobrá pružnost
• odolnost proti popraskání
• vysoká tvárnost
• vysoká pevnost spoje
• malé smrštění během schnutí 
Základní parametry
• spotřeba: cca 0,50 kg na 1 bm spoje
• tloušťka vrstvy: od 2 mm do 15 mm
• zpracovatelnost: cca 60 minut
Balení: papírové balení 20 kg
paleta: 1000 kg

VÝZTUŽNÁ 

VLÁKNA

STAVEBNÍ SÁDRA ATLAS
klasická stavební a elektrikářská sádra
Pro rychlé opravy povrchů stěn a stropů (vyrovnávaní plošných ne-
rovností, sádrování děr po starých hmoždinkách), pro montážní a 
instalační práce (připevnění elektroinstalačních krabic, sádrování 
drážek pro elektroinstalační rozvody apod.). Lze ji také použít na pří-
pravu malt, sádrových prefabrikátů a výrobu sádrových forem. Urče-
ná pro použití v interiérech budov.
Základní vlastnosti
• ruční zpracování
• rychletuhnoucí
• šedá barva 
Základní parametry
• spotřeba: v závislosti na použití
• počáteční doba tuhnutí: po cca 3 minutách
• zpracovatelnost: cca 10 minut
Balení: papírové balení 2 kg,15 kg, 30 kg
paleta: 960 kg v pytlích 2 kg, 990 kg v pytlích 15 kg, 
1050 kg v pytlích 30 kg

ATLAS M – systém 3G
spojovací prvky pro montáž SDK desek na stěny,
stropní podhledy a podkroví
Slouží ke zhotovení složitých a náročných krycích opláštění – šachet, 
instalačních a ventilačních šachtic a kanálů a krycího opláštění v těž-
ko přístupných místech, nebo v místech s velkým množstvím kolizí. 
Je vhodný k montáži SDK desek případně jiných, které jsou určené 
pro zhotovení všech druhů opláštění nebo krytů atd. Doporučuje se 
ke zhotovení atypických vícevrstvých nebo jednoduchých stropních 
podhledů. Slouží také k  montáži desek při klasickém opláštění zdí, 
stropních podhledů, šikmých stropů, podkroví atd.
Základní vlastnosti
• jednoduchá bodová montáž
• jednoduchá a bezpečná doprava a bezpečné skladování
• nevyžaduje vyrovnávání nerovností nebo osekávání podklado-

vého zdiva
• velmi rychlá pracovní metoda
• bezkolizní zhotovení instalačního vedení a všech rozvodů pod 

sádrokartonovými deskami
• možnost korekce plošných nerovností zdiva a stropů
Základní parametry
• průběžná regulace vzdáleností desek od podkladu, včetně 

dobré regulace sklonu desek.
Balení: plastový obal obsahuje:
• montážní polypropylénové talíře 120 PP - 21 ks
• připevňovací prvky - 21 ks – šrouby s metrickým závitem M8/M6, 

nebo vruty do dřeva 
• o průměru M8/ ø 6,5 mm, v délkách v rozsahu 100-250 mm,
• umělohmotné hmoždinky - 21 ks
• ocelové vruty s průměrem 3,5 mm - 84 ks,  pro připevnění desek 

k talířům
• detailní návod k použití (manuál) je v obrázkové formě.
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DOLINA NIDY BETA
strojní lehčená sádrová omítka
OMÍTKA BETA je určena pro zhotovení interiérových jednovrst vých 
sádrových omítek v bytovém stavebnictví, veřejných budovách, ho-
telích, nemocnicích, školách a pod. Lze ji nanášet na stěny i stropy, v 
místnostech se standardní vlhkostí včetně kuchyní a koupelen. Omít-
ka je určena pro použití na podkladech z keramických stavebních 
prvků, vápenopískových cihel, obyčejného betonu a pórobetonu.
Základní vlastnosti
• pro zhotovení jednovrstvých strojních omítek
• zvýšená vydatnost, pevnost a přídržnost
•  pro použití v interiérech budov
Základní parametry
• spotřeba: cca. 0,8 kg na 1 m2 pro tloušťku vrstvy 1 mm
•  vydatnost: 100 kg sádry = cca. 125 l hmoty
•  tloušťka vrstvy: 8 – 30 mm (na stěně max. 30 mm, na stropě 

max. – 15 mm)
•  zpracovatelnost: 240 ±30 minut
•  pevnost v tlaku: ≥ 2,0 N/mm2

Balení:  papírové pytle 30 kg, paleta: 1200 kg

DOLINA NIDY DELTA
sádrová stěrka pro spárování bez výztužné pásky
Tmel na bezpáskové spárování sádrokartonových desek, které mají z 
výroby vytvarované hrany. Pásky se musí používat  v případě tvarova-
ných desek na stavbě, pokládaných v jedné vrstvě, nebo na místech, 
které jsou zvláště vystavené riziku praskání. 
Základní vlastnosti
• na spárování sádrokartonových desek
• ideální na opravu podkladu
• pro ruční spárování
• elastikované polymery
• navíc vyztužené celulózovými vlákny
Základní parametry
• spotřeba: cca 0,5 kg na 1 bm
• spotřebovat do 60 min.
• max. tloušťka vrstvy 15 mm
• teplota podkladu a okolí: +10 oC do +25oC
• vlhkost v místnosti: do 70%
Balení: papírové pytle 20 kg, fóliové sáčky 5 kg
paleta: 960 kg v pytlích 20 kg, 1200 kg v sáčcích 5 kg

DOLINA NIDY ZETA
strojní sádrová omítka se zvýšenou tvrdostí
Sádrová omítka pro strojní aplikaci ZETA je určena pro zhotovení 
sádrových omítek ve vnitřních prostorech v nemocnicích, hotelích, 
školách a také v obytných budovách. Lze ji nanášet na stěny i stro-
py v místnostech se standardní vlhkostí vzduchu včetně kuchyní a 
koupelen.
Základní vlastnosti
• na bázi syntetické sádry
• zpracovatelnost: 240 ± 30 minut
• pevnost v ohybu: ≥ 2,0 N / mm²
• pevnost v tlaku: ≥ 6,0 N / mm²
Základní parametry
• vydatnost: 100 kg sádry = cca. 110 l malty
• spotřeba: cca. 1,1 kg / 1 m² / 1 mm
• minimální tloušťka vrstvy: 8 mm
• maximální tloušťka vrstvy na stěně: 30 mm
• maximální tloušťka vrstvy na stropě: 15 mm
Balení: papírové pytle 30 kg, paleta: 1200 kg

DOLINA NIDY OMEGA
bílá sádrová stěrka 
Moderní sádrová stěrka pro zhotovování sádrových hladkých po- vr-
chů (stěrky) na stěnách a stropech, v interiérech budov.
Základní vlastnosti
• obsahuje minerální plnidla a přísady zlepšující pracovní para-

metry hmoty
• velmi dobře zpracovatelná i po zavadnutí, tzn. snadno se brousí,
• ideálně hladký, rovnoměrně bílý povrch, který je dokonalým 

podkladem pod malířský nátěr nebo tapetování
• pozitivně působí na zdraví uživatelů budov, zajišťuje příznivé 

mikroklima v místnostech
Základní parametry
• spotřeba: cca. 0,8 kg na 1 m2 při tloušťce vrstvy 1 mm
• tloušťka jedné vrstvy: 2 mm (tloušťka všech vrstev: 3 mm)
• zpracovatelnost: cca. 60 minut
• doba zavadnutí: 60 – 180 minut
Balení: fóliové pytle 10 kg, 20 kg, 
paleta: 1100 kg v pytlích 10 kg, 1200 kg v pytlích 20 kg
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DOLINA NIDY ALFA
strojní lehčená sádrová omítka
Sádrová omítka pro strojní aplikaci, lehčená, vhodná na vnitřní stěny, 
na stěny a stropy. Malta se nanáší na připravený podklad omítacím 
strojem, a následně se vyrovnává pomocí vyrovnáv ací latě typu H.
Základní vlastnosti
• charakteristická světlá barva,
• vysoká efektivita, plochost
• veľmi dobrá přilnavost
Základní parametry
• spotřeba: cca 0,75 kg/mm/m2 (cca130 litrů malty    ze 100 kg 

sádry)
• tloušťka vrstvy: 8-30 mm na stěnách, 8-15 mm na stropech
• celkový čas potřebný k provedení 240 ±30 min
• při průměrné tloušťce omítky 15 mm, doba schnutí představuje 

přibližně 14 dní
Balení: papírové pytle 30 kg, paleta: 1200 kg

SADROVÉ VÝROBKY
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ATLAS IMPREGNÁT NA ARCHITEKTONICKÝ BETÓN
preparát omezující nasákavost
Má hydrofobní účinek - snižuje absorbční hladinu podkladu a chrá- 
ní stavební prvky před nadměrnou nasákavostí vodou. Dlouhodobě 
zabezpečuje fasádu proti vlhkosti a znečištění. Chrání před vznikem 
skvrn, např. od kávy, tuků, minerálních a syntetických olejů.
Základní vlastnosti
• na povrchy zhotovené z ATLAS CERMIT BA-M
• zvyšuje hydrofobnost povrchu, umožňuje samočištění během 

srážek
Základní parametry
• spotřeba: pro dvě vrstvy impregnátu -  0,2 litru na 1 m2 omítky
• doba schnutí: cca 1 hodina
• zabezpečení impregnátem: po cca 3 dnech po zhotovení omítky
Balení: plastové nádobky 1,0 l
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ATLAS IMPREGNÁT NA PÍSKOVEC, CIHLY A OMÍTKY
Chrání silně porézní povrchy před znečištěním a penetrací vody. 
Zlepšuje čistotu podlahovin. Zaručuje dlouhodobý, neměnný vzhled 
naimpregnovaného povrchu. Vykazuje velkou odolnost proti vlivu 
alkalických látek a kyselého deště, ÚV záření a agresivnímu městské-
mu ovzduší.
Základní vlastnosti
• neomezuje paropropustnost
• má hydrofobní vlastnosti
• zvýrazňuje barevný odstín podkladu
• prodlužuje životnost impregnovaného povrchu
Základní parametry
• spotřeba: 1 l prostředku postačí na naimpregnování plochy 

5 – 15 m²
Balení: kovové nádobky 1,0 l, 5,0 l

ATLAS IMPREGNÁT NA SÁDROVÉ A CEMENTOVÉ DEKORACE
Chrání před běžným znečištěním tuky, kávou, čajem, vínem. Umož-
ňuje intenzívně čistit naimpregnovaný povrch. Zaručuje neměnný 
vzhled. Díky velké penetrační schopnosti, proniká do vrchní vrstvy 
porézních dekoračních prvků a tvoří na jejich povrchu ochrannou 
vrstvu.
Základní vlastnosti
• je paropropustný
• snadno odstraňuje nečistoty
• nemění barevný odstín podkladu
• prodlužuje životnost impregnovaného povrchu
Základní parametry
• spotřeba: 1 l prostředku postačí na naimpregnování plochy 

15 – 20 m²
Balení: kovové nádobky 1,0 l

ATLAS IMPREGNÁT NA OBKLADY A DLAŽBY
Tvoří ochranný a jemný povlak, který brání pronikání nečistot. Usnad-
ňuje udržování čistého povrchu. Minimalizuje riziko vzniku výkvětů 
a biologické koroze na povrchu spáry. Omezuje vznik povrchových 
prasklinek, způsobených vodou, pronikající do porézní struktury 
materiálu. Chrání před běžným provozním znečištěním: tuky, oleji, 
kávou, čajem a vodou.
Základní vlastnosti
• Neglazovaným obkladům a dlažbám poskytuje jemně lesklou 

vrstvu
• bezbarvý – po zaschnutí zvýrazní barvu podkladu
• paropropustný
• vrací původní vzhled starým a matným obkladům a dlažbám.
Základní parametry
• spotřeba: 1,0 l impregnátu na zhruba 15 -20 m²
Balení: plastové nádobky 1,0 l

IMPREGNÁT NA PŘÍRODNÍ KAMENINU A SLINUTÉ DLAŽBY
Ochranná bariéra, která brání tvorbě skvrn od vosku, oleje, vína, kávy 
a vody. Zaručuje dlouhodobý, neměnný vzhled ošetřeného povrchu. 
Usnadňuje udržování čistoty povrchu – díky velké penetrační schop-
nosti, proniká do vrchní vrstvy obkladů a dlažeb a zároveň vytváří na 
povrchu ochranný povlak. Omezuje výskyt poškození, které vznikají 
v důsledku zmrznutí vody v porézním povrchu.
Základní vlastnosti
• je paropropustný
• neleskne se
• nemění barevný odstín podkladu
• snižuje riziko tvorby výkvětů a vzniku biologické koroze
Základní parametry
• spotřeba: 1 l impregnátu na zhruba 15 – 20 m²
Balení: metalové nádobky 1,0 l

ATLAS EFEKT MOKRÉHO KAMENE
Zintenzivňuje sytost barvy impregnovaného povrchu. Ideální pro 
přírodní kameninu, zámkovou dlažbu a teracco. Impregnuje povrch 
přírodní a syntetické kameniny – chrání jej před působením prachu, 
znečištění a vzniku stop po stékající vodě atd.
Základní vlastnosti
• vytváří efekt mokrého kamene, neleskne se
• zintenzivňuje odstín přírodní kameniny
• nezpůsobuje efekt kluzkého povrchu
Základní parametry
• spotřeba: 0,25 l impregnátu na zhruba 10 m² (1 litr na cca 40 m²).
Balení: kovové nádobky 0,25 l
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ATLAS DELFIN
impregnát na obklady, dlažby a spáry
Doporučuje se pro ochranu před typickým provozním znečiště-
ním – od olejů, tuků, kávy, čaje a vody. Vytváří ochrannou vrstvu na 
porézním povrchu, který lehce podléhá strukturálnímu znečištění. 
Usnadňuje udržování čistoty. Druhy chráněných povrchů: cemento-
vé spáry, velmi savé obklady a dlažby (keramické neglazované, ka-
meninové a cementové).
Základní vlastnosti
• dává jemný lesk neglazovaným obkladům a dlažbám
• transparentní
• odolný vůči čisticím prostředkům
Základní parametry
• spotřeba: 1,0 kg/15 - 20 m²
• pochůznost: po 24 hodinách
Balení: plastové nádobky 0,25 kg, 1 kg, 5 kg, 
paleta: 0,25 kg - 300 kg, 1 kg - 576 kg, 5 kg - 540 kg

ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ CEMENTOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Odstraňuje staré usazeniny, skvrny od soli, výkvěty rzi. Pro slinuté 
dlažby, keramické obklady a dlažby, klinker, beton. Čistí extrémně 
znečištěné nástroje a zařízení od cementových malt. Doporučuje 
se pro odstraňování nečistot po stavebních činnostech (malých  i 
velkých  opravách a nových  realizacích), kde byly použity minerální 
omítky – omítání a zdění, zateplovací práce, lité podlahové směsi, le-
pení a spárování obkladů a dlažeb. Doporučuje se také na čištění ná-
řadí a zařízení, na kterých ulpěly zbytky minerálních malt – míchačky, 
podávací zařízení, omítací stroje, zednické lžíce, hladítka atd.
Základní vlastnosti
• možnost ředění v závislosti na druhu a stupni znečištění
• velmi účinný a silný koncentrát
Základní parametry
• spotřeba: v závislosti na druhu a stupni znečištění
Balení: plastové nádoby 1 l, 5 l

ATLAS MYKOS PLUS
koncentrát k likvidaci řas, hub a porostů
Fungicidní koncentrát slouží k desinfekci povrchu kamenických vý-
robků, zděných konstrukcí nebo jiných stavebních materiálů (kromě 
dřeva), fasád, zatepleného zdiva, omítek, betonu, vápenců, kameniny 
atd. Umožňuje likvidovat rozsáhle a intenzivní povlaky, vzniklé půso-
bením biologických vlivů na různé podklady – minerální, keramické 
obklady a dlažby a jiné (po provedení zkoušky). Likviduje plísně na 
fasádách, terasách, sklepních prostorách a na náhrobcích atd. 
Základní vlastnosti
• působí rychle a efektivně
• lze jej ředit
• ošetřená místa lze přetírat barvami
• likviduje mikroorganizmy na čištěné ploše v jakékoliv vývojové fázi
• působí preventivně
Základní parametry
• spotřeba: 0,02 l koncentrátu na 1 m2 zaplísněné plochy. 
Balení: plastové nádoby: 1 l a 5 l

ATLAS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A ZNEČIŠTĚNÍ PO 
EPOXIDOVÝCH SPÁROVACÍCH HMOTÁCH
Odstraňuje zbytky spárovacích hmot z obkladů a dlažeb a  nářadí. 
Usnadňuje úplné odstranění epoxidové spárovací hmoty z keramic-
kých a skleněných obkladů a dlažeb.
Základní vlastnosti
• působí selektivně na polymery, rozpouštědla, usnadňuje jejích 

odstraňování z povrchu.
• spolehlivě odstraňuje povlaky a skvrny po epoxidové spárovací 

hmotě.
Základní parametry
• spotřeba: 1,0 l prostředku na zhruba 10 – 20 m² 
Balení: plastové nádobky 1,0 l

ATLAS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SILIKONU
Dobře a rychle odstraňuje poškozené silikonové těsnicí vrstvy. Ide-
ální pomocník při výměně silikonových spárovacích hmot. Připraví 
podklad pro aplikaci nového silikonu. Je hustou pastou na bázi roz-
pouštědel.
Základní vlastnosti
• nekape a nestéká ze svislých povrchů
• nepoškozuje sousední povrchy
• set obsahuje špachtličku pro nanášení preparátu
Základní parametry
• spotřeba: záleží na tloušťce odstraňovaného silikonu 
Balení: plastové nádobky 0,15 kg

ATLAS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A POVLAKŮ 
PO BARVÁCH, PENETRÁTECH A OMÍTKÁCH
Spolehlivě odstraňuje skvrny a povlaky způsobené interiérovými 
nebo exteriérovými nátěry, omítkami, penetračními emulzemi a ad-
hezními můstky z povrchu stavebních materiálů. Umožňuje vyčistit 
povlaky z balkonových a okenních profilů po ukončení fasádních 
oprav. Slouží k odstraňování skvrn po barvách a penetračních pro-
středcích z podlah, dřevěných  okenních  a dveřních rámů po skonče-
ní výmalby v interiérech budov.
Základní vlastnosti
• možnost ředění (max. v poměru 1:5)
• nepoškozuje PVC, dřevo, lamináty a glazované povrchy
Základní parametry
• spotřeba: záleží na intenzitě a charakteru znečištění
Balení: plastové nádobky 1,0 l
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ATLAS MYKOS č.1
na plísně a řasy
Používá se k okamžité nebo preventivní, nebo periodické desinfekci 
povrchů van, sprchových koutů, podlah v interiérech budov se zvý-
šeným výskytem vlhkosti. Je možné jej použít i v exteriérech – např. 
na balkonech atd. Umožňuje odstranit lehké nebo střední povlaky, 
vzniklé působením biologických vlivů na různé podklady – minerál-
ní, keramické obklady a dlažby, akrylové plochy a cementové nebo 
epoxidové spárovací hmoty. 
Základní vlastnosti
• působí rychle a efektivně.p
• psnadno se aplikuje
• pošetřená místa je možné přetřít barvami.p
• plikviduje mikroorganizmy na čištěné ploše v jakékoliv věkové 

fázi jejich vývoje
Základní parametry
• spotřeba: 0,1 l preparátu na 1 m² infikovaného povrchu
Balení: plastové nádoby s atomizérem: 0,5 l

ATLAS SZOP
koncentrát čisticího prostředku na odstraňování zbytků 
cementových a vápenných malt
Doporučuje se na odstraňování zbytků cementu, vápna a sádry. Čistí 
znečistěné, rezavé a vodní usazeniny, skvrny apod. Druhy čištěných 
povrchů: keramické obklady a dlažby (glazované, neglazované, sli-
nuté, klinkerové a kameninové), sanitární keramika, smaltované, la-
kované, nerezové a umělohmotné povrchy.
Základní vlastnosti
• obsahuje neorganickou kyselinu
• ředitelný vodou max. 1:15
• snadný v použití
Základní parametry
• spotřeba: v závislosti na stupni znečištění 
• pH max 2
Balení: plastové nádobky 1 kg
paleta: 576 kg ve velkoobchodních foliových baleních po 12 ks /1 kg.

ATLAS SZOP 2000
koncentrát čisticího prostředku na odstraňování nečistot
po polymerových disperzích
Doporučuje se na odstraňování zbytků disperzi – skvrn po pene-
tračních prostředcích (např. UNI-GRUNT), ochranných prostředcích 
(např. DELFIN), emulzních barvách, disperzních omítkách.  Druhy 
čištěných povrchů: keramické obklady a dlažby (glazované, neglazo-
vané, slinuté, klinkerové a kameninové), sanitární keramika, smalto-
vané, lakované, nerezové a umělohmotné povrchy.
Základní vlastnosti
• rychlý a velmi účinný
• ředitelný vodou max. 1:5
Základní parametry
• spotřeba: v závislosti na stupni znečištění
Balení: plastové nádobky 1 kg
paleta: 576 kg ve velkoobchodních foliových baleních po 12 ks /1 kg.

ATLAS ČISTÉ OBKLADY A DLAŽBY
Dobře odstraňuje provozní znečištění. Ideální pro obklady a dlažby 
včetně slinutých dlažeb. Doporučuje se pro pravidelné běžné čištění 
nebo pro čištění extrémně znečištěných povrchů obkladů a dlažeb. 
Dobře odstraňuje zaschlé skvrny po olejích, tucích, čaji, kávě, popiso-
vačích, fixkách, pastelkách a čmouhy po botách.
Základní vlastnosti
• rychle a snadno obnovuje čištěné povrchy
• lehce a rychle se aplikuje
• nemění barevný odstín podkladu
• snižuje riziko vzniku výkvětů výskytu biologické koroze
Základní parametry
• spotřeba: záleží na intenzitě a charakteru znečištění
Balení: plastové nádobky 1,0 l

ATLAS ČISTÉ SPÁRY
Doporučuje se pro pravidelný úklid povrchu spárovací hmoty z běž-
ných provozních nečistot. Oživuje a čistí spáry, nerozpouští spárovací 
hmotu. Připravuje povrch před impregnací.
Základní vlastnosti
• nezpůsobuje praskání a změkčení výplně spár.
• snadno a rychle se aplikuje
• pro každodenní použití
• snižuje riziko tvorby výkvětů a výskytu biologické koroze
Základní parametry
• spotřeba: záleží na intenzitě a charakteru znečištění
Balení: plastové nádobky s atomizérem 0,5 litru

ATLAS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ CEMENTOVÝCH 
SKVRN A POVLAKŮ
Doporučuje se pro domácí použití: 
• pro běžné čistění a odstraňování skvrn a povlaků způsobených 

vápnem a kameninou v koupelnách, kuchyních atd.
• pro odstraňování zbytků po cementových, vápenocementových 

a sádrových maltách, vzniklých v průběhu oprav
Základní vlastnosti
• snadno a rychle se aplikuje.
• nepoškozuje akrylové součástí sprchových koutů a van
• nezpůsobuje barevné změny při čištění povrchů
Základní parametry
• spotřeba: v závislosti na druhu a stupni znečištění
Balení: plastové láhve s atomizérem 0,5 litru
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ATLAS TRO SANAČNÍ POSTŘIK
renovační postřik
Pro zhotovení postřiku před aplikací systému sanačních omítek 
ATLAS na zvlhlých a zasolených površích. Vypracovaný v  souladu s 
pokyny návodu WTA 2-9-04. Doporučuje se pro historické objekty, 
na základy, zdi sklepů a nadzemních podlaží. Součást systé- mu sa-
načních omítek ATLAS. Systém se skládá ze tří omítek, op- timálně 
vybraných s ohledem na své fyzikální a chemické paramet- ry. Tyto 
omítky zajisťují správnou spolupráci dalších nanášených vrstev a za-
ručují trvanlivost a účinnost renovačních prací.
Základní  vlastnosti
• vytváří spojovací most mezi podkladem a vrstvou sanační omít-

ky nebo podkladní sanační omítky
• pro použití v případě nízkého, středního nebo vysokého stupně 

zasolení
• vyznačuje se vysokou přílnavostí k vlhkým a zasoleným 

podkladům
• vysoká mechanická pevnost.
• odolná proti působení solí rozpustných ve vodě.
• pro ruční a strojní aplikaci
Základní parametry
• poměry míchání voda/suchá směs: cca. 4,25 - 4,75 l/25 kg
• doba zpracovatelnosti malty: cca. 4 hodin
• spotřeba: cca. 5 kg na 1 m2 při tloušťce vrstvy 5 mm a pokrytí     

povrchu 50 %
Balení:  papírové pytle 25 kg
paleta: 1050 kg

159
ATLAS TRP PODKLADOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA
návrhová sanační vápenocementová omítka
Pro zhotovení podkladových sanačních omítek na zvlhlých a zaso-
lených površích. Doporučuje se pro historické objekty, na zák- lady, 
zdi sklepů a nadzemních podlaží. Součást systému sanačních omítek 
ATLAS.
Základní vlastnosti
• doporučuje se na podklady s vysokým stupňem zasolení
• vytváří vyrovnávající vrstvu – umožňuje získat rovnoměrnou 

tloušťku Sanační omítky TR; je také první vrstvou, která absorbu- 
je soli z podkladu (obsahuje tras)

• vypracovaná v souladu s pokyny návodu WTA 2-9-04
• pro ruční a strojní aplikaci
Základní parametry
• spotřeba: cca. 12 kg malty na 1 m2 při tloušťce vrstvy 10 mm
• doba zpracovatelnosti směsi: cca. 2 hodiny
• tloušťka vrstvy: 10-20 mm
Balení: papírové pytle 25 kg
paleta: 1050 kg

156 157
ELASTICKÁ EMULZE ATLAS
modi�kační prostředek pro vybrané malty 
Umožňuje použití SPÁROVACÍ HMOTY- ŠIROKÉ ATLAS pro spárování 
keramických obkladů a dlažeb na deformovatelných podkladech, na 
balkonech, terasách a podkladech zhotovených v systému podlaho-
vého vytápění. Je součástí směsi, která tvoří kontaktní vrstvu pod 
podlahové potěry a správkové malty ATLAS
Základní vlastnosti
• zvyšuje elasticitu
• zvyšuje přídržnost k podkladům
• zlepšuje pracovní parametry
• zvyšuje rozsah použití
• součást kontaktní vrstvy pod ZW 330, TEN-10 a potěry typu 

POSTAR
Základní parametry
• spotřeba: 1,0 kg/10 kg modifikované malty
• pochůznost: po 24 hodinách
Balení: plastové nádobky 5 kg
paleta: 540 kg

ATLAS ESKIMO – NOVÁ FORMULE
prostředek zrychlující tuhnutí omítek a nátěrů
Vhodný pro použití v průběhu natírání nebo omítání za jarního nebo 
podzimního počasí. Umožňuje pracovat při teplotě 0°C a při zvýšené 
vlhkosti vzduchu (více jak 80%).
Základní vlastnosti
• zrychluje dobu tuhnutí barvy nebo omítky
• odolný proti atmosférickým vlivům
• snadná zpracovatelnost 
• neutrální pro ostatní vlastnosti materiálu
Základní parametry
• dávkování: 0,25 kg prostředku na 25 kg omítky, 0,15 kg prostřed-

ku na 10 l barvy
Balení: plastová lahvička 0,25 kg, velkoobchodní balení 5 kg
paleta: 300 kg.
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ATLAS TS RENOVAČNÍ STĚRKA
jemnozrná renovační stěrka
Stěrka je určena pro zhotovení finální dokončovací vrstvy na povr-
ších z: přírodní kameniny, betonu, cementové a vápenoce- mentové 
omítky,sanační omítky
Základní vlastnosti
• paropropustná a hydrofobní
• odolná proti atmosférickým vlivům
• dobrá přilnavost k minerálním podkladům
• hladký povrch
• bílá barva
Základní parametry
• spotřeba: cca. 1,5 kg hmoty na 1 m2 při tloušťce vrstvy 1mm
• tloušťka vrstvy: 1 – 10 mm
• nasákavost vodou: Wc 1
Balení: papírové pytle 25 kg,
paleta: 1050 kg

ATLAS KI 
silanová krémová injektáž
Výrobek se používá k hydroizolaci a renovaci soklových částí bu- dov, 
základových a sklepových zdí, v interiérech nebo exteriérech budov. 
Doporučuje se pro izolační práce ve vlhkých budovách, zejména pro 
restaurátorské práce v historických objektech.
Základní vlastnosti
• moderní bezrozpouštědlový krém na bázi silanů s nízkou 

viskozitou
• jednoduchá aplikace
• možnost použití na podkladech s velmi vysokým stupněm 

vlhkosti, až do 95 % nasákavostí
• odolnost proti alkáliím
• neobsahuje rozpouštědla, nezavádí škodlivé látky do struktury 

zdiva
Základní parametry
• obsah účinné látky: > 80 % hmotnostně
• barva: bílá až žlutá
• spotřeba na 1 bm zdiva:  

- cca 300 ml – zeď s tloušťkou 30 cm, průměr otvoru Ø 12 mm 
- cca 450 ml - zeď s tloušťkou 45 cm, průměr otvoru Ø 12 mm 
- cca 600 ml – zeď s tloušťkou 60 cm; průměr otvoru Ø 12 mm

Balení: plastové kbelíky 10 litrů

ATLAS TR SANAČNÍ OMÍTKA
sanační vápenocementová omítka
Pro zhotovení sanačních omítek na zvlhlých a zasolených površích z 
cihly a přírodní kameniny. Doporučuje se pro historické objekty na 
základy, zdi sklepů a nadzemních podlaží. Součást systému sanač-
ních omítek ATLAS.
Základní vlastnosti
• je poslední vrstvou – určenou pod finální úpravu zdi jako např. 

omítka nebo nátěr
• univerzální – lze ji použít přímo na podklad (nízký nebo střední 

stupeň zasolení) nebo na dříve nanesenou vrstvu Podkladové 
sanační omítky TRP (vysoký stupeň zasolení podkladu)

• vyznačuje se vysokou pórovitostí, díky čemuž má schopnost 
hromadit krystalizující soli

• obsahuje hydrofobní přísady, které snižují povrchovou nasáka-
vost omítky, díky čemuž povrch je zabezpečený před působením 
atmosférických srážek a pronikáním vody zvenčí.

• vypracovaná v souladu s pokyny WTA 2-9-04
• pro ruční a strojní aplikaci
Základní parametry
• spotřeba: cca. 12 kg malty na 1 m2 při tloušťce vrstvy 1mm
• tloušťka vrstvy: 10 – 25 mm
• penetrace vody: ≤ 5 mm
• pórovitost: > 40 %
Balení: papírové pytle 25 kg
paleta: 1050 kg

160

162 154
ATLAS TSG RENOVAČNÍ STĚRKA
hrubozrná renovační stěrka
Stěrka ATLAS TSG je určena pro zhotovení finální dokončovací vrstvy 
na površích z: přírodní kameniny, betonu, cementové a vápenoce-
mentové omítky, sanační omítky. Pro použití na površích stěn a stro-
pů, v interiérech a exteriérech budov.
Základní vlastnosti
• paropropustná a hydrofobní
• odolná proti atmosférickým vlivům
• dobrá přilnavost k minerálním podkladům
• vytváří jednotný povrch na omítkách s různou strukturou
• barevný odstín staré běloby
Základní parametry
• spotřeba: cca. 1,5 kg hmoty na 1 m2 při tloušťce vrstvy 1mm
• tloušťka vrstvy: 3 – 10 mm
• nasákavost vodou: Wc 1
• zpracovatelnost hmoty: cca. 2 hodiny
Balení: papírové pytle 25 kg
paleta: 1050 kg
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BARVY SPÁROVACÍCH HMOT A SILIKONŮ
40 barevných odstínů se třemi bílými odstíny

200    studená bílá
001    bílá
201    teplá bílá
202    popelavá
034    světle šedá
035    šedá
203    ocelová
136    stříbrná

036    tmavě šedá
037    grafitová
204    černá

202    popelavá
035    šedá
136     stříbrná

037    grafitová
018    pastelová béžová
019    světle béžová
212    šedohnědá

020    béžová
120    tofu
023    hnědá
024    tmavě hnědá

118    jasmínová
018    pastelová béžová
019    světle béžová
205    krémová
206    cappuccino
020    béžová
207    latte
210    kakao
120    tofu
123    světle hnědá
209    kaštanová
024    tmavě hnědá
124    tmavá venge
212    šedohnědá
211    cementová
023    hnědá
022    ořechová

215    inkoust
031    světle modrá
117    fialová

214    vřesová
216    červená
219    oranžová
213    mandarinková
218    citrónová

220    avokádo
025    světle zelená
027    zelená
217    smaragdová

BÍLÉ A ŠEDÉ BARVY BÉŽOVÉ A HNĚDÉ BARVY

EPOXIDOVÁ HMOTA

300    alabastr
301    perla
302    opal

303    zirkon
304    černý diamant

DEKORAČNÍ HMOTA

OSTATNÍ BARVY

Snažíme se, aby nabízené barvy co možná nejvíce odpovídaly barvám z palety ATLAS. V praxi se může stát, že vzniknou nepatrné rozdíly. Před nákupem tedy  
doporučujeme ověřit si barvu v originálním vzorníku. Navíc je nutné zohlednit strukturu, velikost plochy, intenzitu osvětlení a druh podkladu.
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BARVY SPÁROVACÍCH HMOT A SILIKONŮ
40 barevných odstínů se třemi bílými odstíny



Váš prodejce

Výhradní zastoupení pro Českou republiku

ATLAS SLOVENSKO s.r.o.

Stavitel'ská 3,
831 04 Bratislava

Obchodní zastoupení

+420 737 159 677
+420 777 833 400

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

www.atlas-slovensko.sk


