
KATALÓG PRODUKTOV



STÁLA KVALITA PRE NAŠICH 
PARTNEROV UŽ VIAC AKO 20 ROKOV

Skupina Masterplast je jeden z  najväčších výrobcov stavebného materiálu v stredoeurópskom regióne.

OSOBNÉ 
OBCHODNÉ VZŤAHY

ŠIROKÝ SORTIMENT 
PRODUKTOV

ORGANIZOVANÁ, 
RÝCHLA A 
SPOĽAHLIVÁ 
LOGISTIKA

VLASTNÁ 
VÝROBA

PODPORA 
PREDAJA 
OBCHODNÝCH 
PARTNEROV

2 členný team pre 
podporu predaja 5 produktových kategórií

100 000 m2 
plochy na skladovanie

3 
výrobné 
závody

300 
vyrábaných 
produktov

60% 
produktov 
vlastnej výroby

Vlastné nákladné 
vozidlá

12 vlastných 
zamestnancov

15 produktových skupín

2 000 produktov

5 600 položiek

3 obchodný 
zástupcovia

2 kolegovia pre 
zákaznícky servis

2 technický 
poradcovia

5 000 
vybavených 
objednávok 
ročne

nástroje pre 
podporu predaja



ORGANIZOVANÁ, 
RÝCHLA A 
SPOĽAHLIVÁ 
LOGISTIKA

S NAMI MÔŽETE 
VŽDY POČÍTAŤ

SME TU PRE VÁS OD ROKU 2000

DOSTUPNÉ ZÁSOBY

ONLINE KONTAKTY

VLASTNÁ VÝROBA

FLEXIBILNÁ PREPRAVA

STÁLA KVALITA



VÝROBA STREŠNÝCH FÓLIÍ

VÝROBA MASTERPLAST

SÁRSZENTMIHÁLY

Masterplast Hungária Kft.
ISO 50001:2011    
TIC 15 275 18204

Masterplast International Kft.
ISO 50001:2011    
TIC 15 275 18206

Masterplast Kft.
ISO 50001:2011    
TIC 15 275 18205

Masterplast Nyrt.
ISO 50001:2011    
TIC 15 275 16157

MSZ EN ISO 9001:2015   
INTERCERT 181689

MSZ EN ISO 14001:2015
INTERCERT 181689

MASTERMAX DIFÚZNE STREŠNÉ FÓLIE

ISOFLEX A MASTERFOL PRÍPRAVA NA MIERU

JEDINEČNÉ PRODUKTOVÉ SLUŽBY



VLASTNÁ VÝROBA

STÁLA KVALITA

STABILNÉ ZÁSOBOVANIE

FLEXIBILNÉ SLUŽBY

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

ISOFOAM PENOVÉ FÓLIE
MASTERPROFIL PROFILY PRE SUCHÚ VÝSTAVBU

KÁL

Masterfoam  Kft.
ISO 9001:2015       
TIC 15 100 74347

ISO 14001:2015       
TIC 15 104 7324

ISO 50001:2011
TIC 15 275 18202

Masterprofil Kft.
ISO 50001:2011     
TIC 15 275 18203



SUBOTICA
EPS IZOLAČNÉ DOSKY
MASTERNET SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY
THERMOMASTER ROHOVÉ LIŠTY

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105043229
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ZATEPLOVACÍ 
SYSTÉM

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: www.masterplast.sk

FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
PRÍRUČKA ZABUDOVANIA

1. ISOMASTER EPS 70 izolačná doska

2. THERMOMASTER FIX lepiaca a armovacia malta

3. MASTERNET CLASSIC 145 sklotextilná mriežka

4. THERMOMASTER PRIMER univerzálna penetrácia

SOKLOVÝ SYSTÉM

5. XPS izolačná doska

2. THERMOMASTER FIX lepiaca a armovacia malta

6. MASTERNET sklotextilná mriežka

7. THERMOMASTER MOSAIC

THERMOMASTER 
PRÍSLUŠENSTVO 
K SYSTÉMU

8. THERMOMASTER hmoždinky

9. THERMOMASTER rohový profil so sieťkou

10. THERMOMASTER APU okenný profil 

11. NatÍkacia hmoždinka

12. THERMOMASTER soklový profil pre zateplenie
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Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: www.masterplast.sk

Materiál:    sklotextilná armovacia mriežka s protialkalickou úpravou.
Použitie:   sklotextilná mriežka pre vonkajší zateplovací systém 
   ETICS, na vystužovanie a spevňovanie omietkových 
   vrstiev minerálnych a cementových omietok 
   na báze cementu.
Spotreba:    1,1 m2/m2

Plošná hmotnosť:   145 g/m2 a 160 g/m2

Rozmer oka:   5,0 (±0,5) mm × 5,0 (±0,5) mm
Balenie:    1 m × 50 m=50 m2

Trieda reakcie na oheň:  NPD
Dostupné druhy:   Masternet Classic 145
   Masternet Classic 160

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

Materiál:    dosky z expandovaného polystyrénu EPS s
   uzavretou bunkovou štruktúrou.
Použitie:    kontaktné zatepľovacie systémy stien budov.
Typ:    EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS
   (70,-)1-CS(10)70-TR100-BS115
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  0,038 W/m.K
Rozmer dosky:   50 cm × 100 cm
Spotreba:    1,02 m2/m2

Značenie:    zelená a červená čiara 
Pevnosť v tlaku:   70 kPa
Trieda reakcie na oheň:  E (EN-13501-1)
Špecifikácia:   EN 13163
Hrúbka:    1 cm - 25 cm

EPS 70 F POLYSTYRÉN FASÁDNY

9w w w . m a s t e r p l a s t . s k

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
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Materiál:    dosky zo špeciálneho expandovandovaného polystyrénu 
   EPS sivej farby s uzavretou bunkovou štruktúrou.
Použitie:    grafitový polystyrén má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.
   Použitie sa odporúča na miestach s najvyššími nárokmi 
   na izolačnú účinnosť. 
Typ:    PS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS125-CS(10)
   80-DS(N)2-DS(70,-)3-TR150
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  0,032 W/m.K
Rozmer dosky:   50 cm × 100 cm
Spotreba:    1,02 m2/m2

Pevnosť v tlaku:   80 kPa
Značenie:    dve červené čiary
Trieda reakcie na oheň:  E (EN-13501-1)
Špecifikácia:   EN 13163
Hrúbka:    2 cm – 30 cm

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

EPS 80 GRAFIT

Materiál:    dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, rovná
   hrana, waflovaný povrch.
Použitie:    na izoláciu soklovej časti budov, používa sa ako
   stratené debnenie alebo ako dodatočne  
   zabudované debnenie. Na zdrsnený povrch dosky 
   sa používa vhodný lepiaci materiál a omietka.
Typ:    XPS EN 13164 T1 CS(10Y)
   200 - 300 - DS(TH) -MU100 - WD(V5) - WL(T)0,7
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  hr. 20mm-0,032 W/m.K 
   hr. 30-40 mm-0,034 W/m.K 
   hr. nad 60mm-0,036 W/m.K 
Rozmer dosky:   60 cm × 125 cm
Spotreba:    1,02 m2/m2

Pevnosť v tlaku:   200,300 kPa
Trieda reakcie na oheň:  E (EN-13501-1)
Špecifikácia:   EN 13163
Hrúbka:    2 cm – 20 cm

Materiál:    dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, 
   rovná hrana, zdrsnený povrch. 
Použitie:    na izoláciu soklovej časti budov, používa sa ako stratené
   debnenie alebo ako dodatočne zabudované debnenie. 
   Na zdrsnený povrch dosky  sa používa vhodný lepiaci 
   materiál aomietka.
Typ:    hr. nad 50mm PROF, 20mm-40mm CARBON  
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  hr. 50 mm-0,0334 W/m2K 
   hr. 60 mm-0,0320 W/m2K 
   hr. 80 mm-0,0326 W/m2K , hr. 100 mm-0,0347 m2/K
Rozmer dosky:   60 cm × 125 cm 
Spotreba:    1,02 m2/m2 
Pevnosť v tlaku:   200,300 kPa 
Trieda reakcie na oheň:  E (EN-13501-1) 
Špecifikácia:   EN 13164:2015
Hrúbka:    2 cm – 20 cm 

XPS SVW 

CARBON 

w w w . m a s t e r p l a s t . s k

SVW
BTW?
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Materiál:    suchá malta na báze cementu, vápenného hydrátu a
   jemných vápencových drtí s modifikovanými prísadami.
Použitie:    zlepšuje spracovateľnosť a priľnavosť čerstvej malty k
   podkladu. Používa sa na lepenie tepelnoizolačných 
   dosiek (EPS a XPS), k pripevňovaniu armovacej 
   sklotextilnej mriežky.
Spotreba:    k lepeniu EPS dosiek 4 – 5 kg/m2, k armovaniu 4,5 kg/m2

Teplota pri práci:   (+)5°C – (+)25°C, pri teplote nad (+)25°C je 
   potrebné zabezpečiť vhodné podmienky
Pevnosť lepenia:   k EPS doske min. 0,08 N/mm2, k podkladu min. 0,25 N/mm2

Balenie:    25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

LEPIACA A ARMOVACIA MALTA

Materiál:    suchá malta na báze cementu, vápenného hydrátu a 
   jemných vápencových drtí s modifikovanými prísadami 
   a vysokej paropriepustnosti.
Použitie:    zlepšuje spracovateľnosť a priľnavosť čerstvej malty k 
   podkladu. Používa sa na lepenie minerálnych dosiek, 
   k pripevňovaniu armovacej sklotextilnej mriežky.
Spotreba:    pri 40% lepení plochy 5–6 kg/m2, k armovaniu 8 kg/m2

Teplota pri práci:   (+)5°C – (+)25°C, pri teplote nad (+)25°C je potrebné 
   zabezpečiť vhodné podmienky
Balenie:    25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

Materiál:    plastická disperzia syntetických živíc.
Použitie:    slúži ako viazací mostík, ako impregnácia savých podkladov 
   pred nanášaním vyrovnávacích hmôt, lepiacej malty.
Spotreba:    koncentrovaný penetračný náter 1–1,5 dl/m2

Riedenie:    vodou podľa nasiakavosti podkladu
Teplota pri práci:  (+)5°C – (+)25°C
Čas schnutia:   2 – 6 hodín
Balenie:    1 lit. plastová fľaša alebo 5 lit. kanyster

LEPIACA A ARMOVACIA MALTA

UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA

w w w . m a s t e r p l a s t . s k



Materiál:    hliník s perforáciou.
Použitie:    štartovací profil na založenie polystyrénových dosiek.
Doplnky:    podložka soklových profilov, natĺkacia hmoždinka, spojky soklových profilov.
Balenie:    50 mm až 150 mm 2,0 m x 20 ks=40 bm
   180 mm a 200 mm 2,0 m x 10 ks = 20 bm

* iné rozmery na objednávku

UL SOKLOVÝ PROFIL PRE ZATEPLENIE

Materiál:    polypropylénové puzdro z plastovým tŕňom.
Použitie:    je určená na mechanické kotvenie tepelnoizolačných 
   dosiek EPS alebo XPS.
Spotreba:   6-8-10-12 ks/m2

Priemer drieku:   10 mm
Dĺžka hmoždinky:   70 mm, 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 
   180 mm, 200 mm, 220 mm ,260 mm
Balenie:    200 kusov/krabica, (220 mm – 100 kusov/krabica)

LTX-10

LMX-10

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
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Materiál:    polypropylénové puzdro s kovovým natĺkacím tŕňom.
Použitie:    je určená na mechanické kotvenie tepelnoizolačných 
   dosiek EPS, XPS dosiek a minerálnej vlny.
Spotreba:   6-8-10-12 ks/m2

Priemer drieku:   10 mm
Dĺžka hmoždinky:   90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 
   220 mm, 235 mm, 260 mm, 275 mm, 295 mm
Balenie:    200 kusov/krabica, (od 220 mm - 100 kusov/krabica)

Materiál:    polypropylénový tanier.
Použitie:    k upevneniu izolácie z polystyrénu EPS alebo OSB dosiek.
Spotreba:   8 – 12 ks/m2

Doplnky:    rýchloskrutka do dreva
Balenie:   1000 kusov (10 x 100 ks)

*V PRÍPADE POŽIADAVKY VIEME ZABEZPEČIŤ VŠETKY TYPY PRODUKTOV

ORANGE HMOŽDINKA TANIER



Materiál:    perforovaný hliník, protialkalická sklotextilná mriežka.
Použitie:    sklotextilný rohový profil slúži na ochranu hrán a rohov vo výklenkoch. 
   Svojou vysokou stabilitou chráni hrany a umožňuje presné vytvorenie rohu.
Typy:    s mriežkou 10 cm + 10 cm
Balenie:    2,5 m × 50 ks=125 m/zväzok

ALU ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU 
(HOBBY+VERTEX)

Materiál:    perforovaný PVC profil, protialkalická sklotextilná mriežka.
Použitie:    sklotextilný rohový profil slúži na ochranu hrán a rohov vo výklenkoch. 
   Svojou vysokou stabilitou chráni hrany a umožňuje presné vytvorenie rohu.
Typy:    s mriežkou 10 cm + 10 cm
Balenie:    2,5 m × 50 ks=125 m/zväzok

PVC ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU 
(HOBBY+VERTEX)

Materiál:    perforovaný PVC profil, protialkalická sklotextilná mriežka
Použitie:    na čisté ukončenie zatepľovacích systémov na podhľadoch 
   balkónov a stropov.
Balenie:    2,5 m × 20 ks=50 m/zväzok

PVC-B, BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
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Materiál:    perforovaný PVC profil, protialkalická sklotextilná mriežka. 
Použitie:    Profil sa používa na vystuženie vnútorných rohov, 
   slúži zároveň ako ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu. 
   Zabraňuje vzniku vlasových trhlín a vytvára ideálny roh. 
   Sieťka je na profil nalepená z vnútornej strany
Balenie:    2,5 m × 20 ks=50 m/zväzok 

PVC ROHOVÝ PROFIL VNÚTORNÁ SIEŤ
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ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Materiál:    PVC profil so sklotextilnou mriežkou a obojstranne samolepiacou páskou.
Použitie:    vytvára dilatáciu medzi zateplovacím systémom a rámom okna alebo dverí. 
Výhody:    zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí, zabraňuje 
   vzniku vlasových trhlín, vytvára estetický vzhľad, použitím odpadá 
   dodatočné tmelenie špár.
Balenie:    2,4 m × 20 ks=48 m/zväzok

APU 260 OKENNÝ PROFIL



          SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY 
A DOPLNKOVÉ PROFILY

PRIAMO OD 
VÝROBCU

VIAC 
DRUHOV

TECHNICKÁ 
PODPORA



STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

POUŽITIE VYSOKODIFÚZNYCH 
STREŠNÝCH FÓLIÍ V STREŠNEJ 

KONŠTRUKCII

POUŽITIE NEPRIEPUSTNÝCH 
STREŠNÝCH FÓLIÍ V STREŠNEJ 

KONŠTRUKCII

ODVETRANIE STREŠNEJ 
KONŠTRUKCIE A POUŽITIE 

STREŠNÝCH DOPLNKOV

1

1

2

3

ROLL-O-MAT Tesniaci pás 
úžľabia

AC hrebeň 
ochranná mriežka

2 3
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Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: www.masterplast.sk



STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY
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Materiál:    PP + vodotesná membrána, šedá trojvrstvová 
   difúzna fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:    difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, 
   je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. 
Plošná hmotnosť:   100 g/m2

Sd:    0,02 m
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

3 ECO

Materiál:    PP + vodotesná membrána, béžová trojvrstvová 
   difúzne fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:    difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, 
   je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. 
Plošná hmotnosť:   120 g/m2

Sd:    0,02 m
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

3 CLASSIC

Materiál:    PP + vodotesná membrána, sivočierna trojvrstvová 
   difúzne fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:    difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená 
   ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. Fóliu je možné 
   použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť:   140 g/m2

Sd:    0,02 m
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

3 TOP

1 MONTH

1 MONTH

1 MONTH



VETRU A VODE ODOLNÉ STRECHY S       FÓLIAMI MASTERMAX

IZOLÁCIA PRE STRECHU S

 MAXIMÁLNYMI 
ENERGETICKÝMI ÚSPORAMI

VODE 
ODOLNOSŤ

Hľadajte naše strešné fólie 

MASTERMAX PREMIUM  SA2 s lepiacou 

páskou na oboch stranách, pre vytvorenie 

vetru a vode odolnej strešnej konštrukcie 

pri strechách s nízkym sklonom.

WATER TIGHT WIND TIGHT

VETERNÁ 
ODOLNOSŤ

100% ochrana proti vode pri 
použítí fólie s obojstrannou 
lepiacou páskoun (SA2)

100% ochrana proti podfúknutiu 
vetrom pri použítí fólie s obojstrannou 

lepiacou páskou (SA2)
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STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

Materiál:    PP + vodotesná membrána, sivočierna trojvrstvová 
   difúzna fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:    difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, 
   je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná 
   membrána. Fóliu je možné použiť priamo na plné 
   debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť:   140 g/m2

Sd:    0,02 m
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

3 TOP SA2

Materiál:    PP + vodotesná membrána, zelená trojvrstvová 
   difúzna fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:    difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, 
   je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. 
   Fóliu je možné použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť:   160 g/m2

Sd-hodnota:   0,02 m
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

3 EXTRA

1 MONTH

1 MONTH

lepiaca páska

Materiál:    PP + vodotesná membrána, zelená trojvrstvová difúznafólia s 
   priepustnosťou vodných pár a s lepiacou páskou na oboch stranách.
Použitie:    difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, 
   je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. 
   Fóliu je možné použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť:   160 g/m2

Sd-hodnota:   0,02 m
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

3 EXTRA SA2

1 MONTH

Materiál:    3 vrstvová, modrá, paro-priepustná strešná fólia. 
   Medzi dvoma  vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná 
   vode odolná membrána.
Použitie:    Používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu 
   pri  sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna 
   ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne 
   položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na 
   tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor.
Plošná hmotnosť:   210 g/m2 
Sd-hodnota:   0,03 m 
Vodotesnosť:   W1 
Stálosť teploty:   (+)70°C 
Čas pokrytia:   maximálne 1 mesiac 
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka 

3 HYPER

3 MONTHS

lepiaca páska
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STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

lepiaca páska

Materiál:    3 vrstvová, sivá, paro-priepustná strešná fólia. Medzi dvoma 
   vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána.
Použitie:    používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri 
   sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana 
   proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na 
   krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá 
   sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám. 
Plošná hmotnosť:    120 g/m2 
Sd-hodnota:   0,03 m 
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)40°C – (+)100°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 mesiace
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

PREMIUM 120 

Materál:   3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma 
   vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná 
   membrána s lepiacou páskou na oboch stranách.
Použitie:   používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri 
   sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana 
   proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na 
   krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. 
   Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám. 
   Vďaka lepiacej páske v pruhoch prekrývania je aj vetru a vode odolná. 

PREMIUM 120 SA2 

3 MONTHS

3 MONTHS

Materál:    3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma 
   vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána. 
Použitie:    používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových 
   strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu 
   vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže 
   byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou 
   smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám. 
Plošná hmotnosť:   150 g/m2 
Sd-hodnota:   0,03 m 
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)40°C – (+)100°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 mesiace
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

PREMIUM 150 

3 MONTHS

Materiál:   3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma 
   vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána.
Použitie:    používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri 
   sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti 
   vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, 
   alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa 
   potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám.
Plošná hmotnosť:   100 g/m2 
Sd-hodnota:   0,03 m 
Vodotesnosť:   W1
Stálosť teploty:   (-)40°C – (+)100°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 mesiace
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

PREMIUM 100 

3 MONTHS



Materiál:    PE fólia vystužená mriežkou.
Použitie:    parotesná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, 
   používa sa ako parobrzda na vnútornej strane tepelnej izolácie.
Vodotesnosť:   W1
UV stálosť:   maximálne 1 mesiac
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

SOFT W

Materiál:    PE mriežkou vystužená PE fólia s reflexnou vrstvou.
Použitie:    parotesná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa
   ako parobrzda na vnútornej strane tepelnej izolácie.
Vodotesnosť:   W1
Hodnota Sd:   30 m
Stálosť teploty:   (+)80°C
UV stálosť:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

SOFT ALU-E

21w w w . m a s t e r p l a s t . s k

STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

1 MONTH

Materiál:    parotesná fólia s dvoma vrstvami PP+PE.
Použitie:    parotesná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa 
   ako parobrzda na vnútornej strane tepelnej izolácie.
Vodotesnosť:   W1  
Hodnota Sd:   30 m 
Stálosť teploty:   (+)70°C 
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka 

Sd30

lepiaca páska

Materiál:    3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma 
   vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná 
   membrána s lepiacou páskou na oboch stranách.
Použitie:    používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri 
   sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana 
   proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na 
   krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. 
   Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám. 
   Vďaka lepiacej páske v pruhoch prekrývania je aj vetru a vode odolná. 

PREMIUM 150 SA2 

3 MONTHS



Materiál:    PE fólia s hliníkovou, reflexnou vrstvou.
Použitie:    parozábrana pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa 
   na vnútornú stranu tepelnej izolácie. 
Hodnota Sd:   >100 m
Stálosť teploty:   (+)70°C
Čas pokrytia:   maximálne 2 týždne
Balenie:    1,5 m × 50 m=75 m2/rolka

ALU
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Materiál:   PP +PE + METPET parotesná fólia.
Použitie:   používa sa ako parotesná fólia s reflexnou vrstvou v smere 
   vykurovaného priestoru, minimalizuje vstup vlhkosti a vzduchu 
   do izolácie a tým znižuje tepelné straty.
Sd-hodnota:  ~ 100 m
Stálosť teploty:  (+)70°C
Balenie:   1,5 m × 50 m=75m2/rolka

Sd100 ALU

STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

Materiál:    PE bublinková fólia so vzduchovou medzerou a 
   reflexnou vrstvou.
Použitie:    parozábrana sa umiestňuje pod tepelnú izoláciu alebo 
   medzi tepelnú izoláciu a zabraňuje prenikaniu teplého 
   vzduchu z interiéru do tepelnej izolácie. 
Hodnota Sd:   >100 m
Balenie:    1,2 m × 50 m=60 m2/rolka

ALU-LP
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Materiál:    parozábrana s reflexnou vrstvou.
Použitie:    parozábrana sa umiestňuje pod tepelnú izoláciu alebo 
   medzi tepelnú izoláciu.
Hodnota Sd:   >100 m
Balenie:    1,2 m × 50 m=60 m2/rolka

ALU-PZ

Použitie:    na jednostranné lepenie paropriepustných strešných 
   fólií, na opravu poškodených častí fólie.
Balenie:   MASTERMAX TAPE 50: 50 mm × 25 m/rolka
   MASTERMAX TAPE 75: 75 mm × 25 m/rolka

TAPE  DIFÚZNA LEPIACA PÁSKA

LEPIACE PÁSKY K STREŠNÝM FÓLIÁM

STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

Použitie:    na lepenie a opravu parozábran.
Balenie:    50 mm × 50 bm/rolka

TAPE-50 HLINÍKOVÁ LEPIACA PÁSKA

Materiál:   polyetylén film+butylkaučuková hmota+silikónový papier.
Oblasť použitia:  lepiaca páska na trvalo pružné uzavretie okrajov, rohov, nepravidelne 
   tvarovaných priechodov a napojení vzduchotesných a parobrzdných 
   podkladových fólií. 
Použitie:    môže sa použiť pri neporóznych podkladoch bez prachu a nečistôt 
   (chemikálie, olej, mastnota), pokiaľ sa dá, treba nalepiť bez napnutia, následne 
   tvarovať. Lepšie drží pod silným tlakom, ale nedá sa natrvalo zaťažiť. Vzhľadom 
   na možnosť migrácie zmäkčovadiel je potrebné otestovať ich použiteľnosť na 
   gumených a plastových povrchoch. Nie je odolná voči olejom a organickým rozpúšťadlám.      
Teplota pri použití:
(povrch a prostredie):  (+)5 °C - (+)40 °C
Balenie:   10 m × 50 mm/rolka

FLEX 50 mm
LEPIACA PÁSKA
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Materiál:   nezmršťovací, jednozložkový vinylový tmel.
Oblasť použitia:  na trvalé pružné pripevnenie a prilepenie interiérových 
   (napr. polyetylénového alebo polypropylénového materiálu) 
   parozábranných a parobrzdných podkladových fólií s inými štruktúrami 
   z bežne používaných stavebných materiálov (napr. betón, tehla, omietnutá 
   stena, drevo, kov). Aplikácia: do lepidla naneseného v páse na povrch bez 
   prachu a nečistôt jemne pritlačiť  fóliu na lepenie. V prípade odchýlok od 
   spomínaných podkladov z bežne používaných stavebných materiálov 
   odporúčame na zistenie použiteľnosti vykonať skúšobné lepenie.  
Použitie:    do lepidla naneseného v páse na povrch bez prachu a nečistôt jemne 
   pritlačiť  fóliu na lepenie. V prípade odchýlok od spomínaných podkladov 
   z bežne používaných stavebných materiálov odporúčame na zistenie 
   použiteľnosti vykonať skúšobné lepenie.  
Teplota pri použití:
(povrch a prostredie):  0 °C - (+)40 °C
Balenie:    315 ml/tuba

SEAL&FIX VZDUCHOTESNÁ A 
PAROBRZDNÁ  LEPIACA A TESNIACA HMOTA 

PRVKY STREŠNÝCH DOPLNKOV

Použitie:    ochranná vetracia mriežka vyrobená z PVC. Pripevňuje sa 
   klincami na odkvapovú latu. Bráni vletovaniu vtáctva medzi 
   odkvapovou latou a strešnou krytinou. Používa sa pri profilovaných 
   strešných krytinách i rovných neprofilovaných, napr. plechových.
Dĺžka:    1 m
Šírka:    60 mm
Výber farieb:   červená, hnedá, čierna

* len na objednávku, paletové množstvá

AC HREBEŇ OCHRANNÁ MRIEŽKA

STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

Materiál:    UV odolný perforovaný vetrací pás z PVC.
Použitie:    je vhodný na profilované strešné krytiny ako aj ploché 
   strešné krytiny. Je odolný voči UV žiareniu. Bráni vletovaniu
   vtáctva do odvetrávanej medzery vetraného strešného plášťa.
Výber farieb:   červený, hnedý, čierny
Balenie:    8 cm × 5 m/rolka, 10 cm × 5 m/rolka 

* len na objednávku, paletové množstvá

AC PERFOROVANÝ VETRACÍ PÁS



25w w w . m a s t e r p l a s t . s k

STREŠNÉ FÓLIE A 
STREŠNÉ DOPLNKY

Materiál:    farbená polyuretánová pena so samolepiacim pásom.
Použitie:    dokonale a spoľahlivo vyplní priestor medzi úžľabím a 
   krytinou. Pružný molitan sa prispôsobí nerovnostiam krytiny.
   Páska na okraji zároveň zabezpečí, aby sa tesniaci pás neodlepil.
Dĺžka:    1 m
Výber farieb:   červený, hnedý, čierny 

* len na objednávku, paletové množstvá

AC TESNIACI PÁS ÚŽĽABIA

Materiál:    hliníkový pás s perforovanými otvormi, s povrchovou úpravou polyester, 
   okraje sú nakašírované s butylkaučukovou lepiacou páskou. 
Použitie:    Rollomat chráni a zároveň odvetráva hrebeň a nárožie striech. 
   Je vhodný na plechovú krytinu, všetky druhy betónovej krytiny a pálenej 
   škridly. Špeciálna kombinácia elastomérovej gumy a pevného hliníka 
   zabezpečuje dlhodobú životnosť materiálu, odolnosť voči UV žiareniu či 
   iným poveternostným vplyvom. Manipulácia je veľmi jednoduchá. 
   Rollomat sa rozloží na hrebeň, zarovná, odstráni sa ochranná páska a prilepí 
   sa lepiacou časťou na škridlu. Perforované paropriepustné dierky zabezpečujú 
   optimálnu priepustnosť vodných pár.
Vetrací prierez:   125 cm2/m
Výber farieb:   červený, hnedý, čierny
Balenie:    280 mm × 5 m/rolka

* len na objednávku, paletové množstvá

ROLL-O-MAT

Materiál:    hliníkový pás s povrchovou úpravou polyester, strednú časť tvorí 
   polypropylénová tkanina, okraje sú nakašírované s butylkaučukovou 
   lepiacou páskou.
Použitie:    Air Vent tak isto ako Rollomat chráni a zároveň odvetráva hrebeň 
   a nárožie striech. Je vhodný na všetky druhy strešnej krytiny. 
   Špeciálna kombinácia elastomérovej gumy a pevného hliníka 
   zabezpečuje dlhodobú životnosť materiálu, odolnosť voči UV 
   žiareniu či iným poveternostným vplyvom. Air Vent sa rozloží 
   na hrebeň, prisponkuje sa na hrebeňovú latu, zarovná, odstráni
   sa ochranná páska a prilepí sa lepiacou časťou na škridlu. 
   Potom sa osadí hrebenáč. Textília zabezpečuje prevetrávanie a 
   priepustnosť vodných pár, zaisťuje vysokú bezpečnosť pred naviatym
   snehom, vodou a hmyzom. Vnútornú časť tvorí nehorľavá textília 
   z minerálnych vlákien.
Vetrací prierez:   75 cm2/m
Výber farieb:   červený, hnedý, čierny, višňový
Balenie:    300 mm × 5 m/rolka

* len na objednávku, paletové množstvá

AIR-VENT
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SADROKARTÓNOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO
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Materiál:   oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:    je to vodiaci profil pre stenové konštrukcie ako sú priečky 
   a predsadené steny. UW profil slúži pre horné napojenie 
   sadrokartónovej priečky, kde dochádza priehybom nosnej 
   stropnej konštrukcie. Profily UW zjednodušujú a skvalitňujú 
   montáž sadrokartónových dosiek. Kovové profily sa pripájajú 
   pomocou systémových upevňovacích prvkov. Pod UW profil sa 
   používa penové tesnenie z dôvodu tlmenia hluku.
Šírka profilu:   50 mm, 75 mm, 100 mm
Dĺžka profilu:   400 cm
Hrúbka profilu:  CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06"
   CE 05 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:   EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:    UW-50: 20 ks/zväzok; UW-75: 16 ks/zväzok; UW-100: 12 ks/zväzok

UW-50, UW-75, UW-100

Materiál:    oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:    pre stenové konštrukcie ako sú priečky a predsadené steny. 
   Profil sa používa pri väčších výškach na zabezpečenie stability 
   a vyššej zaťažiteľnosti. Má využitie hlavne v halových objektoch, 
   veľkoplošných skladoch, obchodoch. Profily CW zjednodušujú 
   a skvalitňujú montáž sadrokartónových dosiek. Kovové profily 
   sa pripájajú pomocou systémových upevňovacích prvkov.
Šírka profilu:   50 mm, 75 mm, 100 mm
Dĺžka profilu:   275 cm, 300 cm, 400 cm
Hrúbka profilu:  CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06"
   CE 05 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:   EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:    CW-50: 20 ks/zväzok; CW-75: 16 ks/zväzok; CW-100: 12 ks/zväzok

CW-50, CW-75, CW-100

Materiál:    oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:    na závesné podhľady, stropné konštrukcie a predsadené steny. 
   UD profil sa pripevňuje pomocou natĺkacích hmoždiniek alebo 
   sadroskrutiek. Tvorí zakladací profil pre CD profil.
Rozmer profilu:   27 mm × 28 mm × 27 mm
Dĺžka profilu:   300 cm, 400 cm
Hrúbka profilu:  CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06"
   CE 05 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:   EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:    20 ks/zväzok

UD-27

CD-60

Materiál:    oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:    na závesné podhľady, stropné konštrukcie a predsadené steny. 
   Nosný profil pre vodorovné a šikmé konštrukcie. CD profil sa 
   napája do UD profilu, ktorý je kotvený do obvodových múrov
Rozmer profilu:   27 mm × 28 mm × 27 mm
Dĺžka profilu:   300 cm, 400 cm
Hrúbka profilu:  CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06"
CE 05 profil:   podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:   EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:    16 ks/zväzok



                  PROFILY PRE 
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SADROKARTÓNOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

Materiál:    jednostranne lepiaci penový pás.
Použitie:    samolepiace tesnenie pod UW a UD profily. Upravuje akustické 
   vlastnosti nosnej konštrukcie.
Šírka:    30 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm
Balenie:    30 m/rolka

PENOVÉ TESNENIE

Materiál:   oceľ.
Oblasť použitia:  Na pripevnenie drôtu s okom do železobetónovej konštrukcie.
Rozmer:   Ø 6 × 40 mm
Balenie:   100 ks/krabica

STROPNÝ KLINIEC

Materiál:    plastová hmoždinka s oceľovým klincom.
Použitie:    na upevnenie, stropných a stenových profilov UW a UD.
Rozmer:    Ø6 × 40 mm, Ø6 × 60 mm, Ø6 × 80 mm
Balenie:    200 ks/krabica (Ø6 × 40 mm, Ø6 × 60 mm); 50 ks/krabica (Ø6 × 80 mm)

NATĹKACIE HMOŽDINKY

Materiál:    kadmiónová zliatina odolná proti hrdzaveniu.
Použitie:    na pripevnenie časti kovovej konštrukcie k drevu.
Rozmery a balenie:  Ø3,5 mm × 35 mm (200 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
   Ø3,5 mm × 45 mm (100 ks/krabica, 500 ks/krabica)
   Ø3,5 mm × 55 mm (500 ks/krabica)
   Ø4,2 mm × 70 mm (250 ks/krabica)

RÝCHLOSKRUTKA DO DREVA

Materiál:    pozinkovaný perforovaný plech ohnutý za studena.
Hrúbka profilu:   50 mm, 75 mm, 100 mm
Dĺžka:    300 cm, 400 cm
Špecifikácia:   EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:    4 ks /zväzok na objednávku

* len na objednávku

UA-50, UA-75, UA-100
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Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    spojovací prvok na montáž jednoúrovňového roštu z CD profilov.
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

Materiál:    kadmiónová zliatina odolná proti hrdzaveniu.
Použitie:    na skrutkovanie sadrokartónových dosiek. Hĺbka kotvenia min. 10 mm.
Rozmery a balenie:  Ø3,5 mm × 25 mm (1000 ks/krabica)
   Ø3,5 mm × 35 mm (100 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
   Ø3,9 mm × 95 mm (1000 ks/krabica)

TEXSKRUTKA

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    na pozdĺžne spájanie CD profilov, pripevňuje sa skrutkou.
Záťaž:    max. 25 kg/ks
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

CD SPOJKA - K01

Materiál:    kadmiónová zliatina odolná proti hrdzaveniu.
Použitie:    na spájanie kovových konštrukcií zo sadrokartónových dosiek. 
   Hĺbka kotvenia min. 10 mm.
Rozmery a balenie:  Ø3,5 mm × 25 mm (200 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
   Ø3,5 mm × 35 mm (200 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
   Ø3,5 mm × 45 mm (500 ks/krabica)
   Ø4,2 mm × 55 mm (500 ks/krabica)

SADRO SKRUTKA

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    na spájanie nosných a základných CD profilov.
Záťaž:    max. 25 kg/ks
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

CD KRÍŽOVÁ SPOJKA - K199

CD SPOJKA ÚROVŇOVÁ – NVB 1000
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Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    priamy záves spája CD profil so stropnou konštrukciou.
Záťaž: max.   40 kg/ks
Typy:    k CD profilu: 60/75 mm, 60/125 mm a 60/200 mm
Spotreba materiálu:   2,5 ks/m2

Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

PRIAMY ZÁVES – DAH

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    držiakom sa upevňuje CD profil priamo 
   k nosnej stropnej konštrukcii.
Záťaž:    max. 40 kg/ks
Typy:    rôzne dĺžky v 60 mm šírke: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

ZAISŤOVACÍ DRŽIAK JSB

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    kotviaci diel pre CD profily.
Záťaž:    max. 25 kg/ks
Typy:    90 mm, 170 mm, 270 mm
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

CD KOTVIACI DIEL – K03

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    vhodný na pripevnenie CD profilov k stropu.
Záťaž:    max. 25 kg/ks
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

CD RÝCHLOZÁVES – K05
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Materiál:    sklotextil.
Použitie:    páska pre spoje sadrokartónových dosiek, zabraňuje vytváraniu
   trhlín medzi doskami. Vtláča sa do fugovacieho tmelu.
Rozmer:    5 cm × 25 m/rolka
Balenie:    40 ks/krabica

PÁSKA FLIES

Materiál:    sklotextilná mriežka samolepiaca.
Použitie:    výstužná samolepiaca páska pre spoje sadrokartónových 
   dosiek, zabraňuje vytváraniu trhlín medzi doskami.
Rozmery, balenie:  5 cm × 20 m/rolka - 96 ks/krabica
   5 cm × 45 m/rolka - 54 ks/krabica
   5 cm × 90 m/rolka - 28 ks/krabica

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    na pripevnenie CD profilov pre ťažké konštrukcie.
Záťaž:    max. 25 kg/ks
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

RÝCHLOZÁVES PRE CD OBLÚK

Materiál:    pozinkovaný drôt.
Použitie:    na pripevnenie pre K05 CD rýchlozáves.
Dĺžka:    125 mm, 250 mm, 375 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

DRÔT S OKOM A HÁKOM

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov, s jej
   pomocou sa presne nastavuje výšková rovina stropu.
Záťaž:    max. 40 kg/ks
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

DVOJPERO

Materiál:    pozinkovaný plech.
Použitie:    s upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.
Záťaž:    max. 12,5 kg/ks
Špecifikácia:   EN 13964
Balenie:    100 ks/krabica

RÝCHLOZÁVES NA DREVO

PÁSKA FUGEN

SADROKARTÓNOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO
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Použitie:    používa sa v interiéri na lepenie sadrokartónových 
   alebo sadro-vláknitých dosiek, polystyrénu, polyuretánu alebo 
   minerálnej vlny. Taktiež na opravu rýh deliacich stien zo 
   sadrokartónu. Tmel sa mieša v čistom plastovom vedre, k 25 kg 
   prásku sa pridáva 12,5 litrov čistej vody.
Spotreba:    k suchej omietke 4,5-5 kg/m2, k murovaniu sadrokartónových 
   dosiek 2,5 kg/m2.
Spracovateľnosť:   do 60 minút
Balenie: 20 kg/vrece,  30 kg/vrece
Špecifikácia:   EN 14496

* len na objednávku

BONDING FIX LEPIACI TMEL

Použitie:    na vlepovanie výstužných pások na spojoch sadrokartónových 
   dosiek, tenkovrstvové nanášanie na minerálne podklady, 
   vlepovanie rohov sadrokartónových systémov, vyplňovanie dutín 
   a prasklín vo vnútorných minerálnych omietkach.
   Stierkovací tmel sa používa iba v interiéri.
Spotreba:    nanášanie na povrch – 1,8 kg/m2

Balenie:    3,7 kg/vedro, 20 kg/vedro
Špecifikácia:   EN 13963

START AND FINISH STIERKOVACÍ TMEL

Materiál:    extrudovaný PVC profil.
Použitie:    slúži na ochranu oblúkovitých rohov a vytvorenie presnej 
   hrany stien zo sadrokartónových dosiek. Vtláča sa do 
   stierkovacieho a fugovacieho tmelu.
Dĺžka profilu:   2,5 m
Balenie:    2,5 m × 20 ks=50 m/zväzok

Materiál:    biely PVC profil.
Použitie:    ako doplnkový profil na estetické ukončenie 
   sadrokartónových dosiek.
Rozmery:    prispôsobuje sa k 12,5 mm sadrokartónovej doske
Balenie:    3 m × 50 ks/krabica

J PROFIL

PVC-FLEX OBLÚKOVÝ PROFIL
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Materiál:    sivá sadrová doska, ktorá je na povrchu a dlhších hranách opláštená kartónom.
Použitie:    sadrokartónové dosky sa používajú v rôznych stavebných 
   konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, obklady stien, 
   podlahy, obklady podkroví. Sadrokartón v podkroví sa dá použiť nielen 
   na obklad šikmých stien, ale aj na deliace priečky, obklad murovaných 
   stien alebo ako suchá plávajúca podlaha. Podľa požiadaviek na jednotlivé
   konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu. 
Rozmer, balenie:  12,5 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA 
(12,5 mm)

Materiál:    zelená impregnovaná sadrová doska, ktorá je na povrchu a 
   dlhších hranách opláštená špeciálnym kartónom, doska s nízkou 
   nasiakavosťou vlhkosti (GKBI).
Použitie:    sadrokartónové dosky sa používajú v rôznych stavebných 
   konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, obklady stien, 
   podlahy, obklady podkroví. Sadrokartón v podkroví sa dá použiť nielen
   na obklad šikmých stien, ale aj na deliace priečky, obklad murovaných 
   stien alebo ako suchá plávajúca podlaha. Podľa požiadaviek na 
   jednotlivé konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu. 
Rozmer, balenie:  12,5 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA IMPREGNOVANÁ 
(12,5 mm)

Materiál:    červená protipožiarna sadrová doska, ktorá je na povrchu a 
   dlhších hranách opláštená špeciálnym kartónom, s požiadavkami 
   na vysokú požiarnu odolnosť (GKF).
Použitie:    v súčasnosti môžeme využiť výhody systému suchej výstavby s 
   použitím sadrokartónových dosiek. Sadrokartónové dosky sa používajú 
   v rôznych stavebných konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, 
   obklady stien, podlahy, obklady podkroví. Podľa požiadaviek na jednotlivé
   konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu. Sadrové jadro je z 
   dôvodu zlepšenia požiarnej odolnosti vystužené skleneným vláknom. 
Rozmer, balenie:  12,5 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm
   15 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA PROTIPOŽIARNA 
(12,5 mm, 15 mm)

Materiál:    červená protipožiarna imregnovaná sadrová doska, ktorá je na
   povrchu a dlhších hranách opláštená špeciálnym kartónom, 
   s požiadavkami na vysokú požiarnu odolnosť a s nízkou 
   nasiakavosťou vlhkosti (GKFI).
Použitie:    v súčasnosti môžeme využiť výhody systému suchej výstavby 
   s použitím sadrokartónových dosiek. Sadrokartónové dosky sa 
   používajú v rôznych stavebných konštrukciách ako sú priečky,
   podhľady stropov, obklady stien, podlahy, obklady podkroví. 
   Podľa požiadaviek na jednotlivé konštrukcie si musíme voliť vhodný 
   typ sadrokartónu. Sadrové jadro je z dôvodu zlepšenia požiarnej
   odolnosti vystužené skleneným vláknom.
Rozmer, balenie:  15 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA PROTIPOŽIARNA IMPREGNOVANÁ 
(12,5 mm, 15 mm) 

SADROKARTÓNOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO



TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI 
A DRENÁŽNY MATERIÁL

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: www.masterplast.sk

1. ISOMASTER EPS 70

2. ISOMASTER EPS 100, EPS 150

3. ISOMASTER XPS

4. WOODWOOL C (EPS) (ROCK) 

5. ISOFOAM IF 2 mm a IF 3 mm, ISOFOAM PREMIUM 2 mm

6. ISOFOAM CF 5 mm a CF 10 mm dilatačný pás

7. ISOFOAM LF-ALUPET 2 mm, 3 mm a LF-ALUPET 5 mm

8. Thermobetón izolácia, plnivo do betónu

7

1

2
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Materiál:    dosky z expandovaného polystyrénu EPS s uzavretou 
   bunkovou štruktúrou.
Použitie:    na podlahy interiérov domov, izolant plochých striech, 
   pod podlahové vykurovanie. Na rozdiel  od fasádneho 
   polystyrénu má polystyrén podlahový možnosť vyššieho 
   bodového aj plošného zaťaženia. Vyššia možnost zaťaženia 
   a väčšia pevnosť sú dosiahnuté zvýšenou hustotou materiálu. 
Typ:    EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-100-DS(N)2-DS(70,-)1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  0,037 W/mK
Trieda reakcie na oheň:  E (EN-13501-1) 
Špecifikácia:   EN 13163, EN13172
Balenie:    50 cm x 100 cm
Hrúbka:    2 cm – 20 cm
Označenie:   čierna, červená

EPS 100
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TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI A 

DRENÁŽNY MATERIÁL

Materiál:    dosky z expandovaného polystyrénu EPS s 
   uzavretou bunkovou štruktúrou. 
Použitie:    na podlahy interiérov domov, izolant plochých striech, 
   pod podlahové vykurovanie. Na rozdiel od fasádneho 
   polystyrénu má polystyrén podlahový možnosť vyššieho 
   bodového aj plošného zaťaženia. Vyššia možnost zaťaženia 
   a väčšia pevnosť sú dosiahnuté zvýšenou hustotou materiálu. 
Typ:    EPS-EN-13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  0,033 W/m.K
Rozmer:    50 cm × 100 cm
Hrúbka:    2 cm – 20 cm
Označenie:   hnedá, červená

Na objednávku!
* len na objednávku

EPS 150

Materiál:    extrudovaný polyetylén, kombinovaný s vrstvou 
   METPET fólie s lepiacou páskou. 
Použitie:    vhodná na vyrovnanie menších (max. 1 mm) nerovností 
   podlahových plôch a na tlmenie nárazového hluku pod 
   laminátové parkety do priestorov s bežnou aj veľkou prevádzkou 
   (pre triedy zaťaženia 2.1 až 3.3), pri požiadavke zvýšenej nosnosti 
   s normálnym akustickým zaťažením. Možno použiť pri bežnom 
   podlahovom vykurovaní. Nemožno použiť  v prípade infračerveného 
   podlahového vykurovania! Pridružená vrstva parozábrany  MET-PET  chráni
   podlahu pred škodlivými účinkami odparovania vlhkosti. Nie je potrebná
   žiadna separačná vrstva PE technológie. Samolepiaca páska pomáha zaistiť
   trvalé a presné uloženie pruhov. 
Hrúbka:    2 mm 
Balenie:    1,0 m × 12,5 m = 12,5 m2/rolka  
Hustota:               75kg/m3

LF PREMIUM 75 ALU PLUS
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Materiál:    extrudovaný polyetylén.
Použitie:   vhodná na vyrovnanie menších (až do 1 mm) nerovností  podlahových 
   plôch a na tlmenie nárazového hluku pod laminátové parkety do priestorov 
   s  bežnou aj veľkou prevádzkou (triedy zaťaženia 2.1 až 3.3) pri požiadavke 
   zvýšenej nosnosti s normálnym akustickým zaťažením. Možno použiť aj 
   pri podlahovom vykurovaní. Medzi ISOFOAM a podkladovým betónom alebo 
   poterom je potrebné použiť ako technologickú izoláciu vrstvu PE fólie min. 0,15 mm. 
Hrúbka:    2 mm  
Balenie:    1,0 m × 12,5 m = 12,5 m2/ rolka  
Hustota:               100kg/m2

IF PREMIUM 100

Materiál:    extrudovaný polyetylén, kombinovaný s vrstvou 
   LD-PE fólie s lepiacou páskou. 
Použitie:   vhodná na vyrovnanie menších (max. 1 mm) nerovností 
   podlahových plôch a na tlmenie nárazového hluku pod laminátové 
   parkety do priestorov s bežnou aj veľkou prevádzkou 
   (triedy zaťaženia 2.1 až 3.3), pri požiadavke zvýšenej nosnosti s 
   normálnym akustickým zaťažením. Možno použiť aj pri podlahovom 
   vykurovaní. Pridružená vrstva parozábrany LD-PE chráni podlahu 
   pred škodlivými účinkami odparovania vlhkosti. Nie je potrebná 
   žiadna separačná vrstva PE technológie. Samolepiaca páska 
   pomáha zaistiť trvalé a presné uloženie pruhov. 
Hrúbka:    2 mm   
Balenie:    1,0 m × 12,5 m = 12,5 m2/ rolka  
Hustota:               75kg/m3

LF PREMIUM 75 LDPE PLUS

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI A 
DRENÁŽNY MATERIÁL

Materiál:    polyetylénová hladká pena (LD-PE) hrúbky 5 a 10 mm.
Použitie:    ako flexibilný podklad pod laminátové parkety a plávajúcu 
   podlahu. Vyrovnáva nerovnosti podkladu a plní funkciu 
   kročajovej izolácie.
Hrúbka:    5 mm, 10 mm
Balenie:   ISOFOAM iF 5mm: 1,1 m × 50 bm=55 m2/rolka
   ISOFOAM iF 10mm: 1 m × 50 bm=50 m2/rolka

Materiál:    polyetylénová hladká pena (LD-PE) hrúbky 2 a 3 mm.
Použitie:    ako flexibilný podklad pod laminátové parkety a plávajúcu 
   podlahu. Vyrovnáva nerovnosti podkladu a plní funkciu kročajovej 
   izolácie. Pred uložením parkiet podkladáme stavebnú fóliu 
   MASTERFOL BPE hrúbky 0,05 mm.
Hrúbka:    2 mm, 3 mm
Balenie:    1,1 m × 50 bm=55 m2/rolka

IF 2 mm A IF 3 mm PENOVÁ FÓLIA

IF 5 mm A IF 10 mm PENOVÁ FÓLIA
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TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI A 

DRENÁŽNY MATERIÁL

Materiál:    polyetylénová hladká pena (LD-PE) hrúbky 2, 3 a 5 mm
   s reflexnou (odrazovou) vrstvou.
Použitie:    k podlahovému kúreniu ako tepelná a zvuková izolácia, 
   vyrovnáva nerovnosti podkladu. Reflexná vrstva odráža 
   tepelné žiarenie späť do interiéru, vyznačuje sa nízkou tepelnou 
   vodivosťou a preto sa používa ako tepelná izolácia. Pena je 
   ohybná, pružná, nie je nasiakavá, dobre sa prispôsobuje.
Hrúbka:    2 mm, 3 mm, 5 mm
Balenie:   1 m × 50 bm=50 m2/rolka

Materiál:    ľahký, mäkký izolačný pás zo sklenej vlny zrolovaný pod tlakom.
Použitie:    tepelná a akustická izolácia budov, šikmých striech, podkroví, 
   stropov alebo ľahkých podláh.

EUROWOOL 5 
 
Tepelný odpor:   1,25 m2.KW
Reakcia na oheň:   A1
Tepelná vodivosť:   0,039 W/mK
Špecifikácia:   EN13162-T2-WS-MU1
Hrúbka:    50 mm /twin
Balenie:    24 roliek /paleta – 518,4 m2

EUROWOOL 10

Tepelný odpor:   2,55 m2.KW 
Reakcia na oheň:   A1 
Tepelná vodivosť:   0,039 W/mK 
Špecifikácia:   EN13162-T2-WS-MU1 
Hrúbka:    100 mm 
Balenie:    24 roliek /paleta – 259,20 m2 

LF ALUPET 2, 3, 5 mm 

Materiál:    polyetylénová hladká pena (LD-PE) zrezaná na pás.
Použitie:    ako obvodová dilatácia medzi stenou a podlahou. Trvalo pružná 
   výplň dilatačných medzier znižujúca prenos hluku a tepla z podlahy 
   do zvislej konštrukcie. Je vhodný ku každej podlahovej izolácii 
   (polystyrén, XPS, minerálna vlna).
Hrúbka:    5 mm, 10 mm
Šírka rolky:   10 cm, 20 cm, 25 cm
Balenie:    50 m/rolka

CF 5 mm,  CF 10 mm DILATAČNÝ PÁS

EUROWOOL 15
 
Tepelný odpor: 3,80 m2.KW 
Reakcia na oheň:  A1 
Tepelná vodivosť:  0,039 W/mK 
Špecifikácia:  EN13162-T2-WS-MU1 
Hrúbka:   150 mm 
Balenie:   24 roliek /paleta – 144 m2

EUROWOOL 20

Tepelný odpor:   5,10 m2.KW
Reakcia na oheň:   A1
Tepelná vodivosť:   0,039 W/mK
Špecifikácia:   EN13162-T2-WS-MU1
Hrúbka:    200 mm
Balenie:    24 roliek /paleta – 115,20 m2



HYDROIZOLÁCIA
ODVODŇOVANIE
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ODVODŇOVACÍ SYSTÉM 
POZDĹŽ STENY SUTERÉNU 

1.  Bitumenový  penetrák
2.  Bitumenový izolačný prvok
3.  TERRAPLAST nopová fólia
5.  Štrkové lôžko
6.  Geotextília
7.  Hlina
8.  Zemina
9.  Thermomaster fasádny 
 zateplovací systém

STRATENÉ DEBNENIE A VONKAJŠIA 
ODVODŇOVACIA VRSTVA V 
INŽINIERSKYCH STAVBÁCH

1.  Geotextília
2.  Pevné štrkové lôžko
3.  Terraplast Plus S20
4.  Drenážna rúra
5.  Železobetón
6.  Betónová stena
7.  Priečka 

SEPARAČNÁ VRSTVA POD 
ŽELEZOBETÓNOVOU PLATŇOU

1.  Geotextília
2.  Pevné štrkové lôžko
3.  Terraplast plus S8/L8
4.  Železobetónová platňa
5.  Izolácia pod priečkou
6.  Nosné priečky
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HYDROIZOLÁCIA
ODVODŇOVANIE

Materiál:    čierny,vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie:    ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti zemnej 
   vlhkosti. Princíp fungovania tejto fólie sa opiera o využitie vzduchovej 
   medzery, ktorá vznikne medzi konštrukciou stavby a izoláciou. 
   Táto medzera odvádza vodu a vodnú paru, čo umožňuje ochrániť 
   stavbu pred nadmernou vlhkosťou. Fólia je určená najmä na ochranu 
   izolácie základov, stien, pred mechanickým poškodením najmä v 
   čase zasypávania výkopov zeminou. Využíva sa aj ako izolácia terás, 
   stropov, plochých striech a podláh. Je odolná voči chemickým zlúčeninám, 
   hubám, baktériám, prerastaniu koreňov.
Plošná hmotnosť:   400 g/m2

Výška nopov:   8 mm
Stálosť teploty:   (-) 40°C –(+) 80°C
Balenie:   0,5 m × 20 m/rolka; 1,0 m × 20 m /rolka; 1,5 m × 20 m/rolka; 2,0 m × 20 m/rolka, 2,5 m x 20m/rolka

PLUS L8 HDPE NOPOVÁ FÓLIA

Materiál:    vysokohustotný polyetylén HDPE, netkaná
   polypropylénová geotextília.
Použitie:    ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti 
   zemnej vlhkosti, ako protiradónová bariéra, ako náhrada 
   podkladového betónu podláh na teréne. Voda preniká 
   medzi nopmi fólie a filtračnou geotextíliou. Používa sa vo 
   zvislej polohe v kombinácii s drenážnym systémom.
Plošná hmotnosť:   780 g/m2

Výška nopov:   8 mm
Stálosť teploty:   (-) 40°C –(+) 80°C
Balenie:    2,0 m × 20 m/rolka

* len na objednávku

PLUS GEO NOPOVÁ FÓLIA S GEOTEXTÍLIOU

Materiál:    vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie:    ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií 
   proti zemnej vlhkosti, ako protiradónová bariéra, ako 
   náhrada podkladového betónu podláh na teréne. 
   Medzi nopmi fólie preniká väčšie množstvo vody, 
   preto má svoje využitie pri extenzívnych a intenzívnych 
   zelených strechách, fólia je odolná proti prerastaniu 
   koreňov rastlín a mechanickému poškodeniu.
Plošná hmotnosť:   1000 g/m2

Výška nopov:   20 mm
Stálosť teploty:   (-) 40°C – (+) 80°C
Balenie:    2,0 m × 20 m/rolka

* len na objednávku

PLUS S20 NOPOVÁ FÓLIA



Materiál:    plastová podložka + oceľový klinec.
Použitie:    slúži na pripevnenie nopovej fólie k podkladu. 
   Podložka sa prispôsobuje k nopom fólie, takto klince bez 
   vytrhnutia pripevňujú fóliu. Klince sa pripevňujú od vrchného 
   okraja fólie min. 5 cm a od seba na 20 cm.
Balenie:    100 kusov/krabica

HYDROIZOLÁCIA
ODVODŇOVANIE

Materiál:    plastový žľab HDPE s pozinkovanou mriežkou.
Použitie:    žľaby je možné napájať na bočný odtok. 
   Je odolný kyselinám, žieravinám, chemikáliám a 
   extrémnym teplotám. Môže sa zrezať na určenú 
   veľkosť, kanál je ľahký a odolný voči nárazom. 
   Oceľové mriežky sa dajú demontovať zo žľabu.
Vonkajší priestor:   vjazdy, dvory, záhrady, chodníky, parkoviská
Vnútorný priestor:   garáže rodinných a priemyselných budov, auto
   umyvárňe, výrobné haly, manipulačné a skladové plochy
Dĺžka žľabu:   1000 mm
Trieda zaťaženia:   A15 (1,5 ton)
Stálosť teploty:  (-)50°C –(+)100°C

Materiál:    perforovaný vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie:    ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti 
   zemnej vlhkosti, ako protiradónová bariéra, ako náhrada 
   podkladového betónu podláh na teréne. Medzi nopmi fólie
   preniká väčšie množstvo vody, preto má svoje využitie pri 
   extenzívnych a intenzívnych zelených strechách, fólia je 
   odolná proti prerastaniu koreňov rastlín a mechanickému poškodeniu.
Plošná hmotnosť:   1000 g/m2

Výška nopov:   20 mm
Stálosť teploty:   (-) 40°C – (+) 80°C
Balenie:    2,0 m × 20 m/rolka

* len na objednávku

TOP ODVODŇOVACÍ KANÁL A PRÍSLUŠENSTVO

PLUS S20 NOPOVÁ FÓLIA 
PERFOROVANÁ
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Materiál:    vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie:    slúži na pevné uchytenie vrchnej hrany 
   nopovej fólie. Zabraňuje prenikaniu nečistôt pod fóliu. 
Balenie:    2m/kus

PLUS AC KLINCE

PLUS AC UKONČOVACÍ 
PROFIL K NOPOVEJ FÓLII



Návrh a výroba sklonu plochej strechy

KONSIGNÁCIA 
PLOCHEJ STRECHY

Materiál:    PP polypropylénové vlákno.
Použitie:    používa sa ako deliaca vrstva pod nosnými násypmi na 
   mäkkom podloží, ako filtračná vrstva v drenážnych zariadeniach. 
   Používa sa v pozemnom a železničnom staviteľstve. Na streche 
   zabraňuje vymývaniu jemných súčastí substrátu do drenážnej 
   vrstvy. Oddeľuje hrubozrnný materiál od jemnozrnného materiálu, 
   má schopnosť prepustiť požadované množstvo vody, odviesť 
   podzemnú vodu mimo konštrukcie do drenážneho systému, 
   zabraňuje poškodeniu izolácie. 
Funkcie geotextílie:   filtračná, oddeľovacia, vystužovacia, odvodňovacia, izolačná, 
   mikroventilačná. Geotextília je vhodná aj ako ochrana pod fóliu pri
   budovaní jazierka. Ukladá sa na podklad s presahom min. 20 cm, 
   používa aj v kombinácii s nopovou fóliou na odvedenie vlhkosti stavby.

GEOTEX PP 100  Plošná hmotnosť:   100 g/m2

   Balenie:    1,5 m x 50 m = 75 m2/rolka
      1 m x 10m = 10m2/rolka

GEOTEX PP 200  Plošná hmotnosť:   200 g/m2

   Balenie:    2 m x 50 m = 100m2/rolka

GEOTEX PP 300  Plošná hmotnosť:   300 g/m2

   Balenie:    2 m x 50 m = 100m2/rolka

GEOTEX PP
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HYDROIZOLÁCIA
ODVODŇOVANIE



OMIETACIE PROFILY 
A DOPLNKY

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: www.masterplast.sk

1.  Stavebná PE fólia

2.  Samonivelačný poter

3.  Flex C2TE lepiaca malta na obklady a dlažbu

4.  Lepiaca malta na omietacie profily

5.  Masterprofil - vonkajší a vnútorný rohový omietací profil

6.  Masterprofil rýchloomietnik

7.  Masterprofil okenný dilatačný profil

8.  Masternet R-110 rabicová sieťka
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Materiál:    pozinkovaný oceľový plech.
Použitie:    profil na posilnenie vonkajších a vnútorných rohov cementových 
   a vápenatých omietok v interiéri. 
Rozmery profilu:   34 × 34 mm
Dĺžka profilu:   2,75 m; 3 m
Balenie:    25 ks/zväzok

ROHOVÝ OMIETACÍ PROFIL 
VNÚTORNÝ A ROHOVÝ OMIETACÍ PROFIL PLUS 

Materiál:    pozinkovaný oceľový plech.
Použitie:    slúži na nastavenie hrúbky cementových a vápenatých 
   omietok v interiéri.
Výška profilu:   6 mm, 10 mm
Dĺžka profilu:   2,75 m; 3 m
Balenie:    50 ks/zväzok

RÝCHLOOMIETNIK 6, 10 mm
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OMIETACIE PROFILY 
A DOPLNKY

Materiál:    pozinkovaný oceľový plech.
Použitie:    profil na ochranu cementových a vápenatých omietok 
   v exteriéri a interiéri. Zabezpečuje lepšiu ochranu rohov stien.
Rozmery profilu:   48 × 48 mm
Dĺžka profilu:   2,5 m a 3 m
Balenie:    50 ks/zväzok

5004-OMIETACÍ PROFIL

Materiál:    PVC OKENNÝ PROFIL apu lišta bez sieťky.
Použitie:    na ukončenie kontaktu omietky s konštrukciou bez vytvárania trhlín.
Šírka profilu:   32 mm
Potrebná hrúbka omietky:  min. 10 mm
Dĺžka profilu:   2,5 m
Balenie:    20 ks/zväzok

PVC OKENNÝ PROFIL
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DOPLNKOVÝ 
SORTIMENT

Materiál:    lepiaca zmes, prísada, organické látky cementová lepiaca hmota.
Použitie:   lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou tuhnutia 
   (C2TE). Exteriér: max 30 cm x 30 cm mrazuvzdorná dlažba
   Interiér: max 40 cm x 40 cm dlažba a obklad Podkladom môže byť betón, 
   poter, cementová nivelizačná hmota. Na zvislých stenách môže byť 
   sadrokartón alebo sadrová omietka. 
Výdatnosť:   pri nanášaní 6 / 8 / 10 / 12 mm hladidlom  – 2,6 kg/m2 / 3,4 kg/m2 / 4,2 kg/m2 / 5,0 kg/m2 
Pevnosť lepenia:  > 1 N/mm2 (na betónovom podklade)
Fugovanie:   Po 24 hodinách (podľa teploty okolia a vlhkosti vzduchu)
Zaťažitelnosť:   Po 8 mich dňoch ( podľa teploty priestoru a vlhkosti podkladu)
Teplota pri použití:  (+)5°C – (+)25°C
Balenie:   25 kg/vrece

*kamiónová objednávka

Materiál:   cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb.
Použitie:    používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb (max 20cm  
   x 20cm) v interiéri. Lepidlo zmiešame s čistou vodou cca 5,75 l na
   25 kg lepidla. Zmes necháme 3 minúty odstáť a znovu premiešame.
   Používame miešadlo s nízkymi otáčkami (max. 600 ot./min.).
Výdatnosť:   6/8/10 mm - 2,7 kg/m2, 3,6 kg/m2, 4,5 kg/m2
Fugovanie:   Po 24 hodinách
Teplota pri použití:   (+)5°C – (+)25°C 
Záruka:    12 mesiacov
Balenie:    25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

FLEX C2TE LEPIDLO NA OBKLADY

STANDARD-LEPIDLO NA OBKLADY C1T

Materiál:    špecialne spojivo, piesok, prísady a prímesi na cementovej báze.
Použitie:    suchá samonivelizačná stierková zmes určená na vyrovnanie
   a zjednotenie povrchu cementových, sadrových, aj 
   rýchloschnúcich podlahových poterov alebo dlažieb pred
   realizáciou rôznych nelepených podlahových krytín
   (laminátové plávajúce podlahy, korkové podlahy, drevené
   parkety), s ohľadom na požiadavky a odporúčania výrobcov
   podlahových krytín. Príprava podkladu: Nasiakavé podklady 
   sa penetrujú Thermomaster Primer univerzálnym penetračným
   náterom riedením vodou v pomere 1:1 (0,1– 0,15 lit/m2). 
   Spotreba materiálu: 1,6 –1,8 kg suchého prášku/mm/m2. 
Pochôdznosť:   po 24 hod. Hrúbka vrstvy: medzi 2 –15 mm 
Teplota pri použití:   (+)5°C–(+)25°C    
Balenie:    25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

MASTERPLAN SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA
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Materiál:    sklotextilná mriežka modrej farby s protialkalickou úpravou.
Použitie:    na zlepšenie pevnosti omietok, zabraňuje vytváraniu trhlín.
Rozmer oka:   10 × 10 mm
Spotreba:    1,1 m2/m2

Balenie:    1 m × 50 m/rolka

R-110 RABICOVÁ MRIEŽKA

Materiál:    recyklovaný polyetylén, čierna alebo sivá farba.
Použitie:   -0,05 mm: na ochranné krytie pri malovaní, 
   ako parozábrana pod laminátové podlahy
   -0,09 mm a 0,15: ako ochranné krytie stavebných 
   materiálov, ako technologická izolácia
   -0,20 mm: ako čistotná vrstva priemyselných 
   podláh, ako technologická izolácia.
Balenie:   0,05 mm: 2 m × 25 m=50 m2/rolka
   0,09 mm, 0,15 mm, 0,2 mm: 4 m × 25 m=100 m2/rolka

STAVEBNÁ FÓLIA MASTERFOL BPE  50, 100, 150, 200

DOPLNKOVÝ 
SORTIMENT

Materiál:    drevná vlna obalená cementom z oboch strán a polystyrénom EPS.
Použitie:   tepelná a zvuková izolácia betónových častí stavieb, stien, 
   stropov, podláh, striech, teplovzdušných potrubí, stavba 
   ľahkých stien, priečok, podkroví, vikierov, akustické 
   obklady stropov a stien. Doska s polystyrénom má lepšie 
   tepelnoizolačné vlastnosti ako drevocementová doska.
Typ:    WW-C/3 EPS EN 13168-T1-L1-W1-S2-P1-CS(10)50-TR40-CI3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  WOODWOOL: 0,100 W/m.K, EPS: 0,039 W/m.K
Rozmery tabule:   50 × 200 cm
Trieda reakcie na oheň:  E (EN 13501-1)
Hrúbka a balenie:   25 mm (80 ks/paleta); 35 mm (60 ks/paleta); 50 mm (40 ks/paleta); 
   75 mm (28 ks/paleta); 100 mm (20 ks/paleta)

*podľa požiadavky zákazníka ponúkame aj jednostrannú drevnú vlnu s polystyrénom EPS (WOODWOOL EPS-2)
* len na objednávku

EPS

Materiál:    drevná vlna obalená cementom a minerálna vlna.
Použitie:    tepelná a zvuková izolácia betónových častí stavieb, stien, 
   stropov, podláh, striech, teplovzdušných potrubí, stavba 
   ľahkých stien, priečok, podkroví, vikierov, akustické obklady 
   stropov a stien.
Typ:    WW-C/3 MW EN 13168-T1-L1-W1-S2-P1-B5600-CS(10)50-TR40-CI3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:  WOODWOOL: 0,100 W/m.K, minerálna vlna: 0,040 W/m.K
Rozmery tabule:   50 × 200 cm
Trieda reakcie na oheň:  B-s1, d0 (EN 13501-1)
Hrúbka a balenie:   50 mm (40 ks/paleta); 75 mm (28 ks/paleta); 100 mm (20 ks/paleta)

* len na objednávku

ROCK



VÝROBA EPS IZOLAŽNEJ DOSKY

Priamo od výrobcu

Viac druhov

Odborná podpora



KVALITA JE U NÁS ZÁKLADNOU PODMIENKOU!

NAPR.: KONTROLA SKLADBY SYSTÉMU, 
ALEBO MERANIA KVALITY VÝROBKU

KONTROLA KVALITY

                   KVALITU NAŠICH VÝROBKOV 
         PRAVIDELNE KONTROLUJEME 
V NAŠICH LABORATÓRIÁCH
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VYSVETLIVKY:

Skladovať na suchom mieste,      UV-stálosť (maximálna)
chrániť pred vlhkosťou

CE značenie      Odolnosť teploty

Chráňte pred slnečnými     
Vodotesnosť (W1)lúčmi a tepelným žiarením

K dispozícii v rôznych farbách    Vodotesnosť (W2)

Možnosť použiť logo     Záruka

Technický list      GHS05: žieravina

Opis výrobku      GHS07: toxické

S výrobkom zaobchádzajte opatrne   GHS08: Zdraviu nebezpečné

Skladujte zvislo      GHS02: Horľavina

Skladovať a prepravovať 
chránene pred mrazom

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: www.masterplast.sk

NAPR.: KONTROLA SKLADBY SYSTÉMU, 
ALEBO MERANIA KVALITY VÝROBKU



MASTER PLAST s.r.o.
Veľkoúľanská cesta 1339
925 21 Sládkovičovo
Phone: +421 918 410 504
E-mail: masterplast@masterplast.sk

Prevádzka:
MASTER PLAST s.r.o.
Ľubochnianska 2432
080 06 Ľubotice-Šarišské Lúky
Phone: +421 918 410 585
E-mail: masterplast@masterplast.sk
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