
IZOLACE, OCHRANA A SANACE STAVEB
� Katalog�vybraných�produktů



2

Sanace betonu a železobetonu

16� Detail�s�popisem�-�obnova�betonových�konstrukcí
� Ošetření ocelové výztuže
17� Betofix�KHB
� Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu)
17� Betofix�R2
18� Betofix�R4
18� Betonacryl
� Oprava trhlin
19� Epoxy�Riss-Fix
19� Betofix�RM

Piktogramy
Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Ochrana a čištění fasád
15� Klinkerreiniger�AC
15� Graffiti-Schutz
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Izolace a sanace staveb

4� Detail�s�popisem�-�utěsnění�soklu�stěrkou�Multi-Baudicht�2K
5� Detail�s�popisem�-�izolace�podlahové�desky
� Mineralizační koncentrát 
7� Kiesol�Standard
7� Kiesol�C
� Živičné izolační stěrky dvousložkové
8� Profi-Baudicht�2K
8� ECO�2K
� Multifunkční izolační stěrka dvousložková 
9� Multi-Baudicht�2K
� Živičné izolační stěrky jednosložkové
10� Profi-Baudicht�1K
10� ECO�1K
 Minerální izolační stěrky
11� Sulfatexschlämme
11� Dichtschlämme
 Izolační malty a tmely
12� Dichtspachtel
12� Rapidhärter
13� Schnellzement
 Úprava povrchu pro sanační omítky
13� Feinputz
14� Sanierputz�altweiss
14� Grundputz
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 Takto�označené�produkty�v�tabulce�jsou��
����běžně�dostupné,�ostatní�produkty�jsou����

�������na�objednání.
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VÝROBKY, KTERÉ NÁS REPREZENTUJÍ
� Ocenění�„Výrobek�roku�2016“

Vydavatelství� Vega� společnost�
s� ručením� omezeným� vyhlásilo�
dne�21.�4.� 2016�výsledky� již� jubilej-�
ního� 10.� ročníku� soutěže� Výrobek�
roku� (soutěž� stavebních� výrobků�
a� technologií).�Naše� firma�Remmers�
s� výrobkem� Multi-Baudicht� 2K�
vyhrála� v� této� soutěži� dvě� ceny� –��
ZLATOU CENU PROFESNÍ  
POROTY�a�cenu�ZA VÝZNAM PRO 
STAVEBNICTVÍ.

Těchto� ocenění� si� naše� společnost�
velice�váží,�neboť�uspět�v�konkurenci�
vysoce� kvalitních� výrobků� nás� ještě�
více� zavazuje� a� povzbuzuje� k� dal-�
šímu�vývoji�a�zlepšování�našich�pro-
duktů.� Ty� dodáváme� zákazníkům,�
kteří,� jak� doufáme,� jsou� s� nimi�
nadmíru�spokojeni.

Multi-Baudicht 2K� -� je� pružná� izo-
lační� stěrka� bez� obsahu� rozpouště-
del.� Kombinuje� vlastnosti� minerál-�
ních� stěrek� (MSD)� a� izolací� na� bázi�
živice� (KMB).� Tato� izolace� se� dá�
mimo� jiné� nanášet� i� nástřikem,� což��
umožňuje�používat�i�na�inženýrských�
stavbách,� kde� je� kladen� důraz� jak�
na� kvalitu,� tak� i� na� rychlost� výstav-�
by,� neboť� izolační� stěrka� vytvrdne�
cca� za� 18� hodin� podle� místních��
podmínek.

Výše� uvedený� výrobek� se� dodává�
na� trh� již� řadu� let,� po� celou� dobu�
spolehlivě�chrání�stavby�a�plní�svou�
funkci.�Minulý� rok� jsme� jej� inovovali�
a� zlepšili� jeho� vlastnosti� do� takové�
míry,� že� na� dnešním� trhu� nemá�
v�záplavě�podobných�produktů�sro-
vnatelného� konkurenta.� Tím� doka-
zujeme,�že�reklamní�slogany�„Multi- 
-Baudicht 2K může být jen jeden“��
a� „Izolace vše v jednom“� opravdu�
platí.�

V� roce� 2009� jsme� se� v� této� soutěži�
poprvé�prezentovali� vnitřní� tepelnou�
izolací� iQ-Therm,� za� kterou� jsme�
obdrželi� ČESTNÉ� UZNÁNÍ.� Tento�
výrobek� jsme� pro� vás� zaregistrovali�
v�programu�MŽP

Cílem� registrace� pro� výrobek��
iQ-Therm� je,� aby� se� i� u� domů,� kde�
nelze� použít� klasický� vnější� kon-
taktní� zateplovací� systém,� např.��
u�bytových�či�průmyslových�objektů�
nebo� domů� s� historickou� fasádou,��
dosáhlo�snížení�energetické�náročno-
sti�a�došlo�k�úspoře�Vašich�nákladů�
na�vytápění.�

Náš� systém� iQ-Therm� 30/50/80�
má� přidělený� kód� SVT7143� a� pod�
tímto�kódem�můžete�uplatnit�žádost��
o�dotaci.

Doufáme,� že� i� další� naše� výrobky�
současní� i� budoucí� zákazníci� ocení�
a�budou�je�spokojeně�používat.

Výrobek
roku 2016
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UTĚSNĚNÍ SOKLU STĚRKOU MULTI-BAUDICHT 2K
� Účinné,�rychlé�a�spolehlivé

Podezdívka� budov� je� vystavena�
mimořádně�extrémnímu�vlhkostnímu�
zatížení.� Zatímco� fasády� nacházející�
se� nad� ní� zpravidla� ani� po� mnoha�
letech�nemají�žádné�výrazné�poško-
zení,�dochází�na�omítce�soklu�často�
k� odlupování� nátěru,� ke� vzniku� vý-�
květů�či�dokonce�k�plošnému�uvolňo-
vání�omítky.�Podezdívka�je�rozhraním�
mezi�fasádou�a�izolací�spodní�stavby�
v�místech�pod�terénem.�Proto�musíme�
kontrolovat�a�sanovat�jak�pohledové�
části,�tak�ty�v�kontaktu�s�terénem.

Produkt� Multi-Baudicht� 2K� před-
stavuje� inovativní� těsnicí� stěrku,� již�
můžeme� trvanlivě�a�spolehlivě�utěs-
nit� zvláště� takováto� rozhraní.� Díky�
nové� receptuře� má� Multi-Baudicht�
2K� vynikající� adhezi� na� minerálních�
i�živičných�podkladech.

 Nanášení penetrace
Penetraci� připraveného� minerálního�
podkladu�provádíme�Kiesolem�Stan-
dard��(ředíme�vodou�v�poměru�1�:�1)��
nejméně� do� výše� 30�cm� nad� horní��
hranou�terénu.

	 Adhezní	můstek
V� průběhu� reakční� doby� Kiesolu�
Standard� naneseme� stěrku� Sulfatex-�
schlämme�jako�adhezní�můstek�vytvo-�
řený�postupem�čerstvé�do�čerstvého.

	 Vyrovnání	těsnicím	tmelem
Metodou�čerstvé�do�čerstvého�vyrov-�
náme�všechny�nerovnosti�pomocí�těs-
nicího�tmelu�Dichtspachtel.

	 Celoplošný	adhezní	můstek	/		
	 vyrovnávací	tmel
Stěrku� Multi-Baudicht� 2K� nanášíme�
celoplošně�v�tenké�vrstvě�na�povrch�
živičné�stěrky�(KMB).�Přesah�nejméně�
20�cm.

	 Utěsnění	podezdívky
Utěsnění� stěrkou� Multi-Baudicht� 2K�
nanášíme�nejméně�ve�dvou�pracov-�
ních�krocích.
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	 Izolace	podezdívky
V� místech� zasažených� odstřikující�
vodou� provádíme� zateplení� pode-�
zdívky�soklovou�omítkou.

	 Utěsnění	omítky
Soklovou� omítku� utěsníme� dvěma�
vrstvami� stěrky� Multi-Baudicht� 2K.�
Stěrku� táhneme� nejméně� 5�cm� nad�
horní� hranou� terénu.� Přechod� mezi�
omítkou�a� izolací�v�případě�nutnosti�
předem� přelepíme� těsnicí� páskou�
Fugenband�SK�10.

	 DS-Systemschutz
Drenážní�fólii�DS-Systemchutz�upev-�
níme�do�výše�horní�hrany�terénu.
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IZOLACE PODLAHOVÉ DESKY
� Překlenuje�trhliny�a�těsní�beze�spár

Kompletní�vnitřní�izolace�zahrnuje�vždy�
také�izolaci�podlahové�desky.�Zvláště�
kvalitní�a�flexibilní�izolace�odpovídající�
současné� technické� úrovni� docílíme�
pomocí� systému� živičných� stěrek�
(KMB).

Živičné� plastem� modifikované� stěrky�
(KMB)�výborně�překlenují�trhliny�a�těsní�
proti�prostupu�páry.

Izolace� podlahové� desky� může� být�
bez� problémů� napojena� na� vnitřní��
vertikální� izolaci.� Tímto� způsobem��
vznikne�bezespárové,�spolehlivě�pro-
vedené�utěsnění.

 Nanášení penetrace
Po� ošetření� podkladu� nanášíme��
Kiesol� Standard� nízkotlakým� postři-
kovačem� (ředíme� vodou� v� poměru��
1� :�1).�Je�nutno�se�vyvarovat� tvorby�
louží.

	 Adhezní	můstek
V�průběhu�reakční�doby�Kiesolu�
Standard�naneseme�štětkou�stěr-
ku�Sulfatexschlämme�jako�adhezní�
můstek.

	 První	těsnicí	vrstva
Po�24�hodinách�nanášíme�na�adhezní�
můstek�první�izolační�vrstvu�produktu�
Profi-Baudicht�2K.

1
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� Druhá	těsnicí	vrstva
Jakmile�je�první�vrstva�natolik�ztuhlá,�
že�ji�už�nelze�poškodit,�nanášíme�dru-
hou�vrstvu�stěrky.�Teprve�po�úplném�
vyschnutí� zakryjeme� izolaci� dvěma�
vrstvami� polyetylenové� fólie� chrání-�
cími�izolaci�před�následnými�vrstvami�
podlahy.
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IZOLACE A SANACE STAVEB

Mineralizační koncentrát

Kiesol Standard
Tekutý�mineralizační�koncentrát
jako�systémová�složka�pro�izolaci
staveb�a�sanaci�starých�staveb.

 
 

Spotřeba Balení

Cca�0,1–0,3�kg/m²�pro�penetraci,
cca�0,2–0,6�kg/m²�pro�plošnou
izolaci,
cca�0,2–0,4�kg/m²�pro�ochranu
betonu�a�malt

cca�1,5�kg/m�na�10�cm�tloušťky�zdiva�
jako�injektáž�proti�vzlínající�vlhkosti

na paletě 360 84 50 24

č. výrobku 6 x 1 kg 5 kg 10 kg 30 kg

kanystr� kanystr� kanystr� kanystr�

0310

1810 

  

Vlastnosti:
� Zpevňuje
� Zužuje�póry
� Brzdí�pohyb�solí�ve�zdivu
� Zlepšuje�přídržnost,�odolnost�� �
� vůči�oděru,�pevnost�povrchu
� Zvyšuje�odolnost�vůči�chemikáliím

Použití v systému s produkty:
� Sulfatexschlämme
� Rapidhärter
� Dichtspachtel
� Borlochsuspension

Oblasti použití:
� Součást�systému�izolace�staveb
� Speciální�penetrace�a�hloubková�

mineralizace�pod�izolační�stěrky
� Zušlechtění�pro�zařízení�v�oblasti�

pitné�a�odpadní�vody
� Ochrana�betonu�proti�agresivní�

vodě�a�vlhkosti
� Injektážní�prostředek�proti�vzlínající�

vlhkosti�beztlakovým�způsobem��
do�60%�nasycení�a�nízkotlakým�
způsobem�do�95%�nasycení�zdiva�
vlhkostí

Vlastnosti:
� Hydrofobizující
� Bez�rozpouštědel
� Obsah�aktivní�složky�80�%
� Velmi�dobře�penetruje
� Vysoká�vydatnost
� Optimální�pro�beztlakou�infuzi
� Nízké�zatížení�zdiva�další�vlhkostí
� Vhodný�pro�zasolené�zdivo

Kiesol C
Speciální�krém�na�bázi�silanů,��
neobsahující�rozpouštědla.

Oblasti použití:
� Injektáž�zdiva�proti�vzlínající�vlhkosti�

bez�tlaku�a�nízkotlakým�způsobem�
až�do�95�%�nasycení�zdiva�vodou

� Systémová�součást�sanace�zdiva
� Zvláště�vhodný�pro�pohledové�zdivo�

z�cihel�a�kamene

Použití v systému s produkty:
� Sulfatexschlämme
� Sulfatexspachtel�schnell
� Dichtspachtel
� Multi-Baudicht�2K

 

 

Spotřeba Balení

Cca�80�ml/bm�na�10�cm�tloušťky�zdi
při�průřezu�zdiva�12�mm
1�kg/m²�průřezu�zdiva

na paletě 400 64 24

č. výrobku 12 x 550 ml 20 x 550 ml 5 l 15 l

Akční�box karton�/�hliníkové�kartuše kbelík kbelík

0727    
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Spotřeba Balení

Min.�1,4�kg/m²/mm�suché�vrstvy,
špachtlování�cca�1,5�kg/m²,
lepení�tep.�izolace�cca�1,5�kg/m²

na paletě 45 21

č. výrobku 10 kg 30 kg

dvousložkové�balení dvousložkové�balení

0886  

IZOLACE A SANACE STAVEB

Živičné izolační stěrky dvousložkové

Oblasti použití:
� Izolace�staveb�pod�úrovní�terénu��

u�novostaveb�i�rekonstrukcí;�vodo-
rovné�i�svislé�plochy

� Izolační�stěrka�proti�tlakové�vodě�
podle�DIN�18195,�část�4,�5�a�6

� Izolační�stěrka�proti�vodě�z�ven-�
kovní�strany�v�systému�Kiesol��
(bez�vložky)

� Do�hloubky�přes�3�m�pod�terénem
� Lze�napojit�na�vodostavební�beton

Vlastnosti:
� Zvláště�zatížitelná�tlakem
� Vysoce�tažná
� Vysoce�ohebná
� Překlenuje�trhliny�
� Stříkatelná

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard
� Sulfatexschlämme
� Multi-Baudicht�2K
� Dichtspachtel
� Schlämmspachtel�schnell

Profi-Baudicht 2K
Dvousložková�živičná�izolační��
stěrka�plněná�pryžovým��
granulátem,�neobsahující�roz-
pouštědla.

 
 

Spotřeba Balení

Min.�1,2�kg/m²�na�1�mm�suché�vrstvy,
špachtlování�cca�1,5�kg/m²,
lepení�tep.�izolace�cca�1,5�kg/m²

na paletě 21

č. výrobku 30 l

dvousložkové�balení

0871 

Oblasti použití:
� Izolační�stěrka�proti�vodě�podle�

DIN�18195,�část�4,�5�a�6
� Izolační�stěrka�proti�vodě�z�ven-�

kovní�strany�v�systému�Kiesol��
(bez�vložky)

� Do�hloubky�3�m�pod�terénem
� Lze�napojit�na�vodostavební�beton

Vlastnosti:
� Extrémně�zatížitelná�tlakem
� Vysoce�tažná
� Vysoce�ohebná
� Překlenuje�trhliny�
� Atest�na�radon
� Stříkatelná

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard
� Dichtspachtel
� DS-Systemschutz

ECO 2K
Dvousložková�živičná�stěrka�
plněná�polystyrenem.
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IZOLACE A SANACE STAVEB

Multifunkční izolační stěrka dvousložková

 

 

Spotřeba Balení

Min.�1,2�kg/m²�na�1�mm�tloušťky�vrstvy na paletě 12 44

č. výrobku 25 kg 8,3 kg

balení�(disperze�+�prášek) balení�(disperze�+�prášek)

3014  

Oblasti použití:
�� Izolace�staveb�pod�úrovní�terénu��

u�novostaveb�i�rekonstrukcí;��
vodorovné�i�svislé�plochy

� Izolační�stěrka�proti�vodě�z�ven-�
kovní�strany�v�systému�Kiesol��
(bez�vložky)�

� Do�hloubky�přes�3�m�pod�terénem
� Lze�napojit�na�vodostavební�beton
� Izolace�soklu
� Izolace�pod�dlažby�a�obklady
� Lze�použít�na�staré�asfaltové�vrstvy

Vlastnosti:
� Atest�na�radon
� Vysoce�tažná,�ohebná,�překlenuje��
� trhliny�nad�2�mm
� Vysoká�přídržnost
� Vysoká�zatížitelnost�tlakem
� UV�stabilní
� Vyhovuje�směrnici�WTA�4-6� �
� pro�negativní�tlak�vody
� Vyzrálá�po�18�hodinách
� Převrstvitelná�již�po�4�hodinách

Multi-Baudicht 2K
Bezrozpouštědlová�minerální��
izolační�stěrka�modifikovaná��
plastem�s�vlastnostmi�bitumenové�
stěrky.

Výrobek
roku 2016
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IZOLACE A SANACE STAVEB

Živičné izolační stěrky jednosložkové

 

 

 
Spotřeba Balení

Min.�1,4�kg/m²�na�1�mm�suché�vrstvy,
špachtlování�cca�1,5�kg/m²

na paletě 45 21

č. výrobku 10 kg 30 kg

kbelík kbelík

0870  

 
Spotřeba Balení

Min.�1,3�l/m²�na�1�mm�suché�vrstvy,
špachtlování�cca�1,5�l/m²

na paletě 45 21

č. výrobku 10 l 30 l

kbelík kbelík

0872  

Oblasti použití:
� Izolace�staveb�pod�úrovní�terénu��

u�novostaveb�i�rekonstrukcí;�vodo-
rovné�i�svislé�plochy

� Izolační�stěrka�proti�vodě�podle�
DIN�18195,�část�4,�5�a�6

� Izolační�stěrka�proti�vodě�z�ven-�
kovní�strany�v�systému�Kiesol��
(bez�vložky)

� Do�hloubky�3�m�pod�terénem
� Lze�napojit�na�vodostavební�beton

Vlastnosti:
� Extrémně�zatížitelná�tlakem
� Vysoce�tažná
� Vysoce�ohebná
� Překlenuje�trhliny�
� Atest�na�radon
� Stříkatelná

Použití v systému s produkty:
� Dichtspachtel
� Dichtschlämme
� DS-Systemschutz
� Schlämmspachtel�schnell

Profi-Baudicht 1K
Jednosložková�živičná�stěrka�
plněná�pryžovým�granulátem.

Oblasti použití:
� Jako�izolace�ve�styku�se�zemní�vlh�
� kostí,�proti�nezadržené�prosakující��
� vodě�podle�DIN�18195,�část�4,�5�a�6�
� Stěny�sklepů,�základy,�podlahové��
� desky
� Prostupy�s�výskytem�zemní�vlhkosti��
� a�prosakující�vody
� Lepidlo�pro�obvodové�izolace

Vlastnosti:
� Extrémně�zatížitelná�tlakem
� Vysoce�tažná
� Vysoce�ohebná
� Překlenuje�trhliny�
� Atest�na�radon
� Stříkatelná

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard
� Dichtspachtel
� Dichtschlämme

ECO 1K
Pastózní�jednosložková�silno-
vrstvá�hydroizolace�na�živičné�
bázi�a�polymery�modifikovaná�
emulze�plněná�polystyrenem.
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IZOLACE A SANACE STAVEB

Minerální izolační stěrky

Sulfatexschlämme
Minerální�izolační�stěrka�odolná�
vůči�síranům.

Vlastnosti:
� Těsná�proti�tlakové�vodě
� Extrémně�odolná�vůči�síranům
� Vynikající�přídržnost�k�podkladu��

a�spřaženým�vrstvám
� Umožňuje�vysychání,�neboť��

je�paropropustná
� Chemická�odolnost�podle�DIN�

4030�až�po�stupeň�velmi�silného
� zatížení
� Vysoká�odolnost�vůči�vysoké�

teplotě

Oblasti použití:
� Dodatečné�utěsnění�sklepa��

a�zasolených�podkladů�i�proti��
tlakové�vodě

� Sanace�soklového�detailu
� Pomocné�opatření�u�infuzní�clony:�

izolace�proti�provlhčení�omítkou
� Utěsnění�nádrží�a�zásobníků�proti�

tlaku�vody�zevnitř�u�pitné�vody,�
odpadní�vody�a�v�zemědělství

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard
� Dichtspachtel
� Multi-Baudicht�2K

 

 

Spotřeba Balení

Cca�1,6�kg/m²�na�1�mm�tloušťky�vrstvy na paletě 45 36

č. výrobku 5 kg 25 kg

kbelík papír.�pytel

0430  

Vlastnosti:
� Nepropustná�proti�tlakové�vodě
� Vynikající�přídržnost�k�podkladu��

a�spřaženým�vrstvám
� Umožňuje�vysychání,�neboť��

je�paropropustná
� Cementem�vázaná
� Odolná�vůči�mrazu

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard
� Dichtspachtel
� Remmers�KMB

Dichtschlämme
Minerální�izolační�stěrka�v�sys-�
tému�Kiesol.

Oblasti použití:
� Izolace�novostaveb�pod�úrovní�

terénu�ve�všech�případech�zatížení�
vodou�včetně�negativního�tlaku

� Jako�vodorovná�izolace�základu��
pod�zdivem

� Ochrana�proti�provlhnutí�zezadu��
před�utěsněním�živičnou�stěrkou��
u�novostaveb

� Adhezní�můstek�pro�maltu�
Dichtspachtel�u�novostaveb

� Izolace�soklu�ve�spojení�se�sanační�
omítkou�Remmers

 

 

Spotřeba Balení

Cca�3,2�kg/m²�při�netlakové�vodě,
cca�5�kg/m²�při�tlakové�vodě,
cca�1,6�kg/m²�pro�jeden�pracovní�krok

na paletě 36

č. výrobku 25 kg

papír.�pytel

0405 
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Vlastnosti:
� Rychletuhnoucí
� Vytvrdne�bez�trhlin�a�pnutí�

ve�vodotěsný�izolační�prvek
� Vysoká�přídržnost�k�podkladu
� Vrstvy�do�50�mm�v�jednom�kroku
� Odolná�vůči�síranům�

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard

Dichtspachtel
Hydraulicky�rychletuhnoucí�izo-
lační�a�vyplňující�malta��
se�síranovzdorným�pojivem. Oblasti použití:

� Vodotěsné�opravy�poškození��
a�nerovností,�kaveren,�hnízd

� Pod�stěrkové�izolace�novostaveb��
i�opravy�starých�staveb

� Vyrovnávky�spár�zdiva�před�izolací
� Ke�zhotovení�izolačního�klínu�

(fabionu)�na�přechodu�vodorovné�
a�svislé�konstrukce�pod�stěrky�
Remmers

 
 

Spotřeba Balení

Cca�1,7�kg/m²�na�1�mm�tloušťky�vrstvy,
cca�1,7�kg/bm�jako�izolační�fabion

na paletě 36

č. výrobku 25 kg

papír.�pytel

0426 

IZOLACE A SANACE STAVEB

Izolační malty a tmely

Oblasti použití:
� Vodotěsné�opravy�a�utěsnění�

průsaků�a�prasklin�vedoucích�vodu
� Utěsnění�pod�stěrkové�izolace�

Remmers
� Tvarování�hrázek�v�kanalizačních�

stokách
� Sanace�s�utěsněním�betonu,�zdiva,�

omítek,�kanalizačních�šachet

Vlastnosti:
� Kompenzované�smrštění
� Reaguje�ihned�po�smíchání�

s�vodou
� Počátek�tuhnutí:�30�s�při�20�°C
� Vodonepropustný
� Odolný�vůči�mrazu

Použití v systému s produkty:
� Kiesol�Standard
� Sulfatexschlämme

Rapidhärter
Rychletuhnoucí�cement�vyztužený�
vlákny�s�pojivem�vysoce�odolným�
vůči�síranům.�Těsnicí�tmel�
na�průsaky.

 

 

Spotřeba Balení

Cca�1,7�kg/l�dutiny na paletě 24 45 33

č. výrobku 12 x 1 kg 5 kg 15 kg

kbelík kbelík kbelík

1010   
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Schnellzement
Rychletuhnoucí�cement�pro��
univerzální�použití.

Vlastnosti:
� Velmi�vysoká�počáteční�a�konečná�

pevnost
� Hydraulicky�tuhne�v�několika�

minutách
� Neobsahuje�chloridy�
� Nepropouští�vodu�a�je�odolný�vůči�

působení�vody�i�mrazovým�cyklům
� Smísitelný�s�cementy�podle�normy�

DIN�EN�197-1
� Pevnost�v�tlaku�
� po�30�min.:�� ��cca�10�N/mm²
� po�24�hod.:�� ��cca�25�N/mm²
� po�28�dnech::� ��cca�50�N/mm²

Oblasti použití:
� Rychlá�montáž�potrubí,�zábradlí,�

topných�těles,�umyvadel,�zásuvek,�
vypínačů,�skříněk�a�tabulí�

� Rychlé�vyplnění�děr�a�defektních�
míst�na�minerálních�podkladech,�
jako�je�beton,�zdivo,�omítka,�maza-
nina,�umělý�a�přírodní�kámen�

� Utěsnění�a�vyplnění�vlhkých�a�pro-
sakujících�míst,�např.�ve�sklepích,�
šachtách,�štolách,�betonových��
a�kameninových�trubkách

� Jako�rychletuhnoucí�přísada�pro�
normálně�tuhnoucí�malty�

� Vytváření�odlitků�a�výlisků

 

 

Spotřeba Balení

Cca�2�kg/l�dutiny na paletě 288 45 33

č. výrobku 12 x 1 kg 5 kg 15 kg

kbelík kbelík kbelík

2834   

IZOLACE A SANACE STAVEB

Izolační malty a tmely

Feinputz
Minerální�štuk,�armovací�malta��
a�tmelicí�stěrka.

 

 

Spotřeba Odstíny Balení

Cca�1,3�kg/m²�na�1�mm�
tloušťky�vrstvy,��
v�průměru�3,5�kg/m²

na paletě 36 30

č. výrobku 25 kg 25 kg

papír.�pytel papír.�pytel

starobílý 0408 

speciální�odstíny 0524 

Oblasti použití:
� Vytváří�jemný�uzavřený�přetíratelný�

a�tapetovatelný�povrch
� Sanace�trhlin
� Uvnitř�i�vně
� Podklad�vápenocementové��

a�cementové�omítky

Vlastnosti: 
� Vodoodpudivý,�w�≤�0,5�kg/m²h0,5

� Vysoce�prodyšný,�sd�<�0,5�m
� Vláčný,�snadno�se�nanáší�a�hladí
� V�jedné�vrstvě�2–5�mm
� Zrnitost�≤�0,5�mm
� Pevnost�v�tlaku�CS�II

Uprava povrchu pro sanační omítky
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IZOLACE A SANACE STAVEB

Úprava povrchu pro sanační omítky

Oblasti použití:
� Opravy,�renovace�a�sanace�

starého,�vlhkého�a�zasoleného�
zdiva�(vnitřní�plochy�ve�sklepech�
a�na�fasádách�historických�
a�památkových�budov)

� Pro�vysoké�zasolení�v�kombinaci��
s�omítkou�Grundputz

� Jednovrstvá�omítka�zdiva

Vlastnosti:
� Síranovzdorná,�odolná�solím
� Podporuje�vysychání
� Vysoká�porozita�nad�50�%
� Lehce�zpracovatelná,�jeden�nános��
� do�30�mm
� Nestékavá�vrstva
� Pevnost�v�tlaku�CS�II
� Třída�reakce�na�oheň�A1

Použití v systému s produkty:
� Vorspritzmörtel
� Grundputz
� Systém�Kiesol

Sanierputz altweiss
Vláknitá�sanační�omítka�podle�
WTA,�síranovzdorné�pojivo.

 

 

Spotřeba Odstín Balení

Cca�8,5�kg/m²�na�10�mm�
tloušťky�vrstvy

na paletě 42

č. výrobku 20 kg silo

papír.�pytel na�objednání

smetanově�bílý 0402  

Vlastnosti: 
� Extrémní�schopnost�ukládat�soli�

díky�maximální�kapilární�porozitě
	 nad�50�%
� Vysoká�životnost�v�sanačním�omít-

kovém�systému
� Vysoce�síranovzdorné�pojivo
� Zrnitost�≤�2�mm
� Jednovrstvě�10–40�mm
� µ�≤�15
� Pevnost�v�tlaku�CS�III
� Třída�reakce�na�oheň�A1

Grundputz
Vyrovnávací�omítka�podle�WTA.�
Snížená�alkalinita.

Oblasti použití:
� Vyrovnávací�omítka�silně�nerov-�

ného�zdiva�pod�následné�omít-
� kové�vrstvy
� Soli�jímající�podkladní�vrstva�na��

vlhké�a�zasolené�podklady

Použití v systému s produkty:
� Vorspritzmörtel
� Systémy�sanačních�omítek
� Minerální�relace�vnitřní

 

 

Spotřeba Odstín Balení

Cca�9,5�kg/m²�na�10�mm�
tloušťky�vrstvy

na paletě 42

č. výrobku 20 kg silo

papír.�pytel na�objednání

šedý 0401  
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OCHRANA A ČIŠTĚNÍ FASÁD

Prostředky na čištění fasád

Oblasti použití:
� Pohledové�zdivo�z�klinkerů�a�cihel
� Odstraňuje�zbytky�malt,�vápenné��
� a�cementové�mléko,�kotelní�kámen
� Odstraňuje�vápenné�výluhy

Vlastnosti:
� Vysoce�vydatný�koncentrát
� Granulát,�ředí�se�na�stavbě
� V�horké�vodě�velmi�rychle�čistí

Klinkerreiniger AC
Organická�kyselina�pro�odstranění
povlaků�z�vápna�a�cementu��
a�zbytků�malt.

 

 

Spotřeba Balení

Ředíme�vodou�v�poměru�1�:�10,
cca�0,05–0,1�kg/m²�podle�druhu��
a�stupně�znečištění

na paletě 20 90 44

č. výrobku 12 x 1 kg 5 kg 10 kg

kbelík kbelík kbelík

0672   

Ochrana proti graffiti

Oblasti použití:
� Porézní�minerální�podklady�jako�

kámen,�vápenopískové�bloky,�
minerální�omítky�fasád�a�beton

� Plastiky,�sochy�a�pomníky

Vlastnosti:
� Vodná�mléčná�impregnace�� �
� schnoucí�do�průhledna
� Ukládá�se�v�pórech�podkladu
� Snadné�odstranění�graffiti��
� proudem�horké�vody
� Snižuje�příjem�vody�a�škodlivin��
� do�podkladu
� Na�seznamu�BASt

Graffiti-Schutz
Ekologická�vodná�jednosložková
impregnace�proti�graffiti�určená
k�okamžitému�použití.

 

 

Spotřeba Balení

Tvrdě�vypálené�klinkery:�0,1–0,3�l/m²
Cihly:�������������������������������0,2–0,5�l/m²
Vápenopísková�tvárnice:�0,2–0,5�l/m²
Přírodní�kámen:���������������0,3–0,8�l/m²

na paletě 90 24

č. výrobku 5 l 30 l

kanystr kanystr

0685  
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OBNOVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
� Profesionální�systém�pro�dokonalou�a�rychlou�opravu�betonových�staveb

 Čištění 

Čištění� neslouží� pouze� k� vylepšení� vzhledu.�
Krusty�špíny�zadržují� vlhkost�a�škodlivé� látky�
zamezují�vyschnutí�podkladu.

 Utěsnění trhlin a prasklin

Pro�obnovení�silného�spojení�současně�s�utěs-
něním� se� praskliny� zalijí� injektážní� pryskyřicí�
nebo�injekčním�materiálem�na�bázi�minerálních�
plniv.� Pokud� je� ale� potřeba� určitá� schopnost�
roztažnosti�u�spojených�stran�prasklin,�je�nutno�
použít� speciální� injektážní� pryskyřice� s� touto�
vlastností.

 Odstranění uvolněných částí

Zkorodované� části� armatury� je� nutné� kom-
pletně�uvolnit�a�očistit.

 Odstranění rzi

Zvětralé� armovací� tyče� je� nutno� mechanicky�
očistit�od�rzi�na�stupeň�čistoty�Sa�2½.

 Ochrana proti korozi

Proti� korozi� se� na� armovací� tyče� očištěné�
od� rzi� použije� nátěr� firmy� Remmers.� Již� po��
30�minutách�po�nanesení�nátěru� lze�u�někte-�
rých�systémových�produktů�místo�uzavřít.

 Náhrada betonu

Vybourané� místo� může� být� u� některých�
materiálů� uzavřeno� bez� adhezního� můstku�
anebo�s�ním.�Reprofilační�malty�jsou�materiály�
na� minerální� nebo� epoxidové� bázi� a� slouží�
k� náhradě� betonů.� Následně� pak� lze� upravit�
povrch�zušlechtěnou�rychlou�betonovou�stěr-
kou.�U�některých�materiálů�je�možné�nanášet�
povrchovou�úpravu�již�po�třech�hodinách.�

 Hydrofobizace a ochrana proti graffiti

Na� ochranu� armování� před� opětovnou� korozí�
může� být� použita� hydrofobizace� povrchu.� Tím�
se� příjem� vody� do� betonu� přes� povrchovou�
vrstvu�výrazně�sníží.�Semipermanentní�Remmers�
Graffitischutz� ulehčuje� budoucí� odstraňování�
graffiti.

 Nátěr nebo lazura

Pro� zmírnění� karbonatizace� a� vodoopudivost�
mohou� být� u� starého� a� doplněného� betonu�
použity� materiály� Remmers� na� bázi� čistého�
akrylátu�nebo�lazury�na�bázi�silikonu.

8

7

6

5

4

3

1

2
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Vlastnosti: 
� Zušlechtěný�plasty
� Obsahuje�inhibitory�koroze
� Zajišťuje�vynikající�přídržnost�� �
� následně�nanášených�vrstev�

Použití v systému s produkty:
� Betofix�R4
� Betofix�R4�EM
� Betofix�R4�SR

Betofix KHB
Jednosložkový�minerální�ochranný�
nátěr�a�adhezní�můstek.�

Oblasti použití: 
� Jako�ochranný�nátěr�holé,�případ-

ně�obnažené�ocelové�výztuže�
při�jejím�nedostatečném�krytí�(≤�
10�mm)�sanační�maltou�Betofix�R4

� K�tvorbě�adhezního�(spojovacího)�
můstku�pro�tenké�vrstvy�sanačních�
malt

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

Ošetření ocelové výztuže

 

 

Spotřeba Balení

Cca�1,8�kg/m²�na�
1�nátěr

na paletě 45 40

č. výrobku 5 kg 25 kg

kbelík papír.�pytel

1087  

Oblasti použití: 
� Při�značně�rychlých�opravách�

betonových�fasád
� Během�oprav�povrchových�poško-

zení�betonu,�železobetonu��
a�lehčeného�betonu

� Jako�minerální�ochrana�před�korozí�
ocelové�výztuže�(smíchaná���
s�výrobkem�Rostschutz�M)

� K�uzavření�různých�prohlubní,�
dutin,�pórů�a�nerovností

� Během�zapravení�míst�po�roz-
pěrkách,�dále�vylomených��
a�štěrkových�hnízd��

Betofix R2
Velmi�rychle�tuhnoucí�mnoho-�
stranně�použitelná�sanační��
malta�pro�opravy�betonu��
a�železobetonu.�

 

 

Spotřeba Balení

Cca�1,4�kg/m²�na�1�mm�tloušťky�
vrstvy

na paletě 30

č. výrobku 25 kg

papír.�pytel

1093 

Vlastnosti: 
� Kategorizována�podle�normy�ČSN��

EN�1504-3�jako�malta�třídy�R2
� Tuhne�velice�rychle�(hydraulicky),�

po�2–3�hodinách�možno�již�apliko-
vat�nátěry

� Pro�neomezené�tloušťky�vrstev,�
neboť�má�velmi�nízké�pnutí�a�tuhne�
bez�vzniku�trhlinek

� Vysoká�pevnost�v�tahu�a�přilnavost
� Zpracovatelná�i�strojně
� Pevnost�v�tlaku��

po�28�dnech:�cca�20�N/mm²

Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu)
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Oblasti použití:
� Staré�a�nové�betonové�plochy
� Cementové�a�vápenocementové��

omítky�a�vláknocementové�desky
� Povrchový�ochranný�systém�pro�

beton�dle�EN�1504�třídy�OS�2��
(OS�B)�a�třídy�OS�4�(OS�C)

Betonacryl
Vysoce�kvalitní�fasádní�nátěr�
na�bázi�čistých�akrylátů.

Vlastnosti:
� Brzdí�karbonatizaci,��

sd�CO2�≥�252�m
� Vodoodpudivý,�w�≤�0,1�kg/(m²h0,5)
� Difuzně�otevřený�pro�vodní�páru,��

sd�≤�0,3�m
� Vynikající�odolnost�vůči�zvětrávání
� Výtečná�kryvost
� Na�seznamu�BASt�a�certifikován�

ZTV�ING

 

 

Spotřeba Odstíny Balení

Cca�200�ml/m²�podle�
kvality�povrchu��
a�1�nátěr

na paletě 48 24

č. výrobku 5 l 15 l

kbelík kbelík

bílý 6500  

vzorník�barev 6530  

speciální�odstíny 6529  

Speciální�odstíny�po�domluvě�-�mimo�syté�odstíny.

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu)

Betofix R4
Vlákny�zušlechtěná�polymerce-
mentová�sanační�malta�pro�opravy�
dynamicky�a�staticky�namáhaných�
konstrukcí�z�betonu�nebo��
železobetonu.

 

 

Spotřeba Balení

Cca�2,0�kg/m²�a�1�mm�tloušťky�
vrstvy;�cca�2,0�kg/dm³

na paletě 36

č. výrobku 25 kg

papír.�pytel

1096 

Oblasti použití: 
� Během�oprav�a�povrchových�

úprav�hrubých�betonových�dílců�
ve�staticky�namáhaných�oblastech�
(podpěry�a�různé�desky�v�pozem-
ním�stavitelství,�dále�také�na�přímo�
pojízdných�plochách�a�nosnících)�

� V�oblasti�vodních�staveb,�pro�zho-
tovování�opěrných�zdí,�fasád��
a�balkonů

� K�uzavření�různých�prohlubní,�
dutin,�pórů�a�nerovností

� V�exteriéru,�interiéru,�vlhkých�pro-
storách,�při�rekonstrukcích�i�nové�
výstavbě�

Použití v systému s produkty:
� Betofix�KHB
� Betofix-Spachtel

Vlastnosti: 
� Ochrana�ocelové�výztuže�před�

korozí,�adhezní�můstek,�hrubá��
a�jemná�sanační�malta�v�jednom�

� Zpracovatelná�ručně�i�strojně
� Kategorizována�podle�požadavků�

směrnice�DAfStb�jako�malta�třídy�
M2�a�M3,�podle�normy�ČSN��
EN�1504�jako�malta�třídy�R4

� Zrnitost�0–2�mm�
� Pevnost�v�tlaku�
� po�1�dni:�� cca�25�N/mm²
� po�7�dnech:�� cca�45�N/mm²
� po�28�dnech:��cca�50�N/mm²
� V�místě�prohlubní�lze�nanášet��

v�jednotlivých�vrstvách�až��
do�tloušťky�80�mm

� Třída�reakce�na�oheň�A1
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Oprava trhlin

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

 

 

Spotřeba Balení

Podle�potřeby na paletě 120

č. výrobku 1,5 kg

set

6089 

Obsah�setu:�0,5�kg�epoxidové�pryskyřice�v�mísícím�sáčku,�1�kg�křemičitého�písku,��
10�ks�ocelových�sponek,�1�ks�aplikační�trysky�a�1�pár�ochranných�rukavic

Oblasti použití:
� Set�pro�rychlé,�pevné�vyplnění�a�tzv.�

sešití�trhlin�a�prasklin�v�cemento-
vých�potěrech�nebo�betonech�

� Snadné�zpracování�pomocí�� �
injektážní�aplikační�trysky

Epoxy Riss-Fix
Velmi�rychletuhnoucí,�transpa-�
rentní�epoxidová�pryskyřice��
v�praktickém�balení. Vlastnosti:

� Vysoce�mechanicky�odolná
� Chemicky�odolná
� Vysoká�lepivost
� Velmi�rychle�tuhnoucí,�vytvrzení�
� již�od�3�°C
� Umožňuje�postup�dalších�prací��

již�po�60�minutách
� Možno�aplikovat�na�podklady�se�

zbytkovou�vlhkostí�až�6�%�hm.

 

 

Spotřeba Odstín Balení

Cca�1,2�kg/m²�a�1�mm�
tloušťky�vrstvy

na paletě 45 36

č. výrobku 5 kg 25 kg

kbelík papír.�pytel

šedý 1092  

Vlastnosti: 
� Kategorizována�podle�požadavků�

směrnice�DAfStb�jako�malta�třídy�
M1�a�podle�normy�ČSN�EN�1504-3�
jako�malta�třídy�R1

� Tuhne�velice�rychle�(hydraulicky),��
po�2–3�hodinách�možno�již�apliko-
vat�nátěry

� Zpracovatelná�i�strojně
� Pro�neomezené�tloušťky�vrstev,�

neboť�má�velmi�nízké�pnutí�a�tuhne�
bez�vzniku�trhlinek

� Mrazuvzdorná
� Pevnost�v�tlaku�
� po�28�dnech:�>�15�N/mm²

Betofix RM
Rychletuhnoucí�mnohostranně�
použitelná�sanační�malta�pro�
opravy�betonu�a�železobetonu. Oblasti použití: 

� Při�rychlých�opravách�betonových�
fasád

� Během�oprav�povrchových�poško-
zení�betonu,�železobetonu��
a�lehčeného�betonu

� Jako�minerální�ochrana�před�korozí�
ocelové�výztuže�(smíchaná��
s�výrobkem�Rostschutz�M)

� K�uzavření�různých�prohlubní,�
dutin,�pórů�a�nerovností

� Během�zapravení�míst�po�roz-
pěrkách,�dále�vylomených��
a�štěrkových�hnízd��

Použití v systému s produkty:
� Rostschutz�M
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UPOZORNĚNÍ

PIKTOGRAMY

Na�rozpouštědlové�
bázi

Na�vodní�bázi

Interiér Exteriér Exteriér�i�interiér Pro�podlahy Pro�exteriér��
a�podlahové�plochy

Použití�pod�vodou

Ochranné�
pomůcky

Ochranný�oděv Ochranné�
rukavice

Odolný�vůči
chemikáliím

Fyziologicky�
nezávadný

Překlenující�trhliny Zdravotně�
nezávadný

Odvádějící�elek-
trostatický�náboj

OBLASTI POUŽITÍ

VLASTNOSTI

Skladovat�nad�
bodem�mrazu

Skladovat��
v�temnu

Skladovat�v�suchu Uzavírat�balení Doba�skladování

SKLADOVÁNÍ

PRACOVNÍ OBLEČENÍ
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Pistole�na�tmely Stěrkování�
(tmelení)

Nátěr�štětcem Nanášení�
válečkem

Nanášení�
hladítkem

Lití Roztahování Použití�míchadla�
Patentdisperser

Nanášení�zubo-
vým�hladítkem

Před�použitím�
promíchat

Aplikace�stříkáním Stříkání
Airless/Airmix

Máčení Pístové�čerpadlo�
EP-60

Nátěr Napouštění�
do�otvorů

Spárování Spárovací�pistole

Čekací�doba�před�
další�vrstvou

Tlaková�injektáž

Nízkotlaké�
stříkání/mlžení

Spirálové��
míchadlo

Doba�míchání Poměr�míchání
složek

Reakční�doba

Doba�zpracováníPoměr�suché�
směsi�a�záměsové�

kapaliny

Poměr�suché�
směsi�a�záměsové�

vody

Vylít Hliníková�tuba��
s�jednorázovým�

nástavcem

ZPRACOVÁNÍ / APLIKACE
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Obecná ustanovení
Tyto VPDP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s pro-

dejem  zboží  a  služeb  společností  Remmers  s.r.o.,  
IČ  256 43 011,  se  sídlem Kolovratská  1445,  251 01 
Říčany  u  Prahy,  zapsané  v  obchodním  rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
57434,  jakožto  prodávajícím  (dále  jen  „prodávající“) 
jejím  odběratelům  (dále  jen  „Kupující“).  Tyto  VPDP 
jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy mezi prodá-
vajícím a kupujícím vzniklé na základě kupních smluv 
uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. V případě 
rozporu  mezi  zněním  těchto  VPDP  a  zněním  kupní 
smlouvy mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

1.  Kupující  je  oprávněn  objednávat  zboží  prodávajícího 
písemně,  čímž  se  rozumí  rovněž  prostřednictvím 
e-mailů, u obchodních zástupců.

 Platná objednávka kupujícího musí obsahovat iden-
tifikační  údaje  kupujícího,  přesnou  specifikaci  objed-
naného  zboží,  požadovaný  termín  a  místo  dodání. 
V případě objednávky e-mailem musí být objednávka 
odeslána na platnou e-mailovou adresu prodávajícího.

  Pro vznik kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je rozho-
dující vždy potvrzení objednávky kupujícího ze strany 
prodávajícího,  čímž  se  rozumí  i  zaslání  e-mailového 
potvrzení ze strany prodávajícího. Prodávající má prá-
vo akceptovat nebo odmítnout jakoukoliv objednávku 
kupujícího výhradně dle svého uvážení. Kupující nemá 
nárok na případnou náhradu škody v případě, že jeho 
objednávka nebude ze strany Prodávajícího v jakém-
koliv okamžiku přijata.

  Tyto VPDP  jsou nedílnou  součástí  smlouvy.  Jakéko-
liv  obchodní  podmínky  či  omezení  kupujícího  nejsou 
právně platné a účinné,  ledaže k nim dal prodávající 
výslovný a písemný souhlas.

  Tyto  VPDP  platí  i  pro  nedokončené,  probíhající  
obchody a obchody realizované v blízké budoucnosti, 
pokud se u předcházející smlouvy postupovalo pouze 
dle našich VPDP. Na fyzické osoby, nepodnikatele se  
tento odstavec nevztahuje. 

  Veškerá ústní ujednání a přísliby učiněné obchodními 
zástupci prodávajícího jsou platné pouze tehdy, pokud 
dojde k jejich následnému potvrzení prodávajícím.

2.  Veškeré  cenové nabídky prodávajícího  jsou  závazné 
co do výše ceny, množství, dodacího termínu a mož-
nosti dodání. Prodávající prodává zásadně pouze celé 
jednotky balení. Nebylo-li písemně sjednáno jinak, mají 
vzorky výrobků prodávajícího přibližně stejné vlastnos-
ti  jako  zboží  prodávajícího.  Poradenství  a  informace 
poskytuje prodávající podle svého nejlepšího vědomí. 
Zkoušky vhodnosti dodaného zboží a dodržování tech-
nologických  postupů  jsou  tedy  nezbytné.  Odchylky 
od  produktových  údajů  jsou  přípustné,  jestliže  jsou 
bezvýznamné nebo se  jich přes veškerou péči nelze 
vyvarovat.

3.  Prodávající  zajišťuje  dodání  zboží  v  co  nejkratším 
termínu,  nejsou  však  dány  pevně  stanovené  dodací 
lhůty.  Jestliže  je odchylně od  tohoto pravidla sjedná-

na pevná dodací lhůta, zavazuje se kupující v případě 
zpoždění  dodávky  stanovit  přiměřenou  dodatečnou 
dodací  lhůtu,  jež  standardně  činí  2  týdny. U  speciál- 
ních  barevných  odstínů  činí  tato  dodatečná  dodací 
lhůta až 4 týdny.

  Prodávající  realizuje  dodávku  zboží  externím  dopra-
vcem. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy 
kupující,  resp.  jeho zástupce převzal zboží. Vykládku 
zboží zajišťuje kupující. 

  Zboží  je  dodáváno  v  jednorázových nevratných oba-
lech  nebo  vratných  termoobalech.  Vratné  obaly  se 
kupující zavazuje vrátit prodávajícímu prostřednictvím 
externího dopravce.

  Je-li  zboží  dodáváno  na  europaletách,  fakturuje  pro-
dávající kupujícímu tyto europalety v částce 200 Kč/ks 
plus DPH v zákonem stanovené výši. Europalety může 
kupující vrátit prodávajícímu na vlastní náklady nejpo-
zději do 3 měsíců od data dodání zboží. Za každou tak-
to vrácenou europaletu vystaví prodávající kupujícímu 
dobropis po odečtení amortizace palety ve výši 30 Kč/
ks (tzn. na částku 170 Kč/ks).

  Zboží je dodáváno s dodací paritou EXW nebo DAP dle 
INCOTERMS 2010, pokud nebylo písemně ujednáno 
jinak. 

  Způsob zaslání  zboží a  trasu přepravy určuje prodá-
vající, přičemž prodávající nezodpovídá za skutečnost, 
že se bude vždy  jednat o nejlevnější způsob přepra-
vy. Za škody vzniklé v důsledku překročení dodacích 
lhůt  externím  dopravcem  ručí  prodávající maximálně 
do výše trojnásobku přepravních nákladů.

  Vydání zboží probíhá pouze za současného podepsání 
potvrzení o převzetí zboží. 

  Kupní cena dohodnutá na základě smlouvy  je pevná 
a nelze  ji  bez písemného souhlasu měnit,  neupravu-
je-li  smlouva možnosti  změny ceny  jiným způsobem. 
Veškeré kupní ceny jsou stanoveny bez DPH. 

  Kupující  je  povinen  uhradit  kromě  kupní  ceny  také 
náklady  na  přepravu,  náklady  na  balné  nad  rámec 
standardního balení, případně pojištění, další poplatky 
a daně, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Pokud není 
výše nákladů na přepravu dohodnuta v kupní smlouvě, 
má prodávající nárok na úhradu přepravy dle ceníku 
přepravce aktuálního v den odeslání zboží kupujícímu, 
jinak ve výši obvyklé v době odeslání zboží s přihléd-
nutím ke způsobu a předmětu přepravy.

  Cena  zvláštních  barevných  odstínů  je  kalkulována 
individuálně na základě poptávky kupujícího. Zvláštní 
barevné odstíny vyráběné na základě poptávky kupu-
jícího nelze vrátit. Reklamace tónů barvy u zvláštních 
barevných odstínů je uznávána pouze v případech, kdy 
byl před provedením nátěru celého objektu uskutečněn 
testovací  nátěr  a  jeho  výsledky  byly  prodávajícímu 
zaslány  společně  s  výzvou  k  odstranění  nedostatků. 
Reklamace vad barevných tónů zaslané prodávajícímu 
po zpracování materiálu nebudou ze strany prodáva-
jícího uznané jako oprávněné. 

4.  Vyšší moc jakéhokoliv druhu, nepředvídatelné poruchy 
ve výrobě, dopravě nebo zasílání zboží, škody vzniklé 
v  důsledku  požárů,  záplav,  nepředvídatelného  

nedostatku  pracovních  sil,  energií,  surovin  nebo 
pomocných  látek,  stávek,  výluk,  úředních  nařízení 
nebo  jiných  překážek  nezaviněných  prodávajícím, 
které  snižují,  zpožďují,  zabraňují  nebo  činí  nepřija-
telnými  výrobu,  zasílání,  převzetí  nebo  použití,  zba-
vují po dobu  trvání a  rozsahu  těchto poruch závazku 
k dodání a převzetí zboží. Dojde-li v důsledku poruch 
k překročení termínu dodání a/nebo převzetí o více než 
8 týdnů, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit 
od  smlouvy. V případech dílčího  či  úplného výpadku 
u  dodavatelů  prodávajícího  není  prodávající  povinen 
nakupovat  chybějící  zdroje  u  jiných  subdodavatelů. 
V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo roz-
dělit množství zboží, jež má k dispozici, s přihlédnutím 
k vlastním potřebám.

5.  Veškeré  vícenáklady  vzniklé  v  důsledku  zvláštních 
požadavků  kupujícího  týkajících  se  zaslání  zboží 
hradí  kupující.  Veškeré  zvýšení  ceny  přepravného, 
eventuálních  vícenákladů  v  souvislosti  s  objížďkami, 
náklady na skladování apod., k nimž došlo po uzavření 
smlouvy, hradí kupující, pokud nebylo sjednáno dodání 
zboží zdarma. 

  Nebezpečí  ztráty  zboží  či  škody  na  zboží  přechází 
na Kupujícího v souladu s příslušnou dopravní paritou 
dle INCOTERMS 2010.

6.  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v přípa-
dech, kdy mu budou po zadání objednávky oznámeny 
skutečnosti  nepříznivě  ovlivňující  majetkovou  situaci 
kupujícího, případně je prodávající oprávněn požado-
vat  okamžitou  platbu  nebo  poskytnutí  odpovídajících 
záruk.

  V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby se kupu-
jící zavazuje zaplatit prodávajícímu  smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý,  i započatý, 
den  prodlení.  Tím  není  dotčeno  právo  na  náhradu 
škody  tím způsobené. Úhrada se započítává nejprve 
na úroky z prodlení a až poté na úhradu jistiny.

  kupující  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  jen 
v  případě,  že  prodávající  nebude  schopen  dodat 
objednané zboží ani v rámci dodatečné lhůty dle člán-
ku 3 výše. Toto neplatí pro objednávky tzv. speciálních 
barevných odstínů, které nelze stornovat.

7.  Vlastnické  právo  ke  zboží  přechází  na  kupujícího  až 
okamžikem  řádného a úplného uhrazení  kupní  ceny. 
Kupující je oprávněn disponovat zbožím, k němuž má 
prodávající vlastnické právo, v běžném obchodním sty-
ku, jestliže včas splní své závazky z obchodního styku 
s prodávajícím. V případě, že kupující sám zpracová-
vá  zboží  ve  vlastnictví  prodávajícího,  je  prodávající 
považován za výrobce a získává tím vlastnické právo 
k  nově  vznikající  věci.  Dojde-li  ke  zpracování  zboží 
ve  vlastnictví  prodávajícího  společně  s  jinými  mate-
riály, získává tím prodávající spoluvlastnictví v poměru 
účetní  hodnoty  zboží  v  jeho  vlastnictví  k  účetní  hod-
notě ostatních materiálů. Jestliže je v případě spojení 
nebo smíchání zboží ve vlastnictví prodávajícího s věcí 
náležející  kupujícímu  považována  tato  věc  za  věc  
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hlavní,  přechází  na  prodávajícího  spoluvlastnické  právo 
k  této  věci  v  poměru  účetní  hodnoty  zboží  prodá-
vajícího k  tržní ceně věci hlavní. Kupující  je v  těchto 
případech považován za schovatele. 

  Dojde-li  k prodlení s úhradou kupujícího,  je prodáva-
jící oprávněn požadovat dočasné vydání zboží v jeho 
vlastnictví na náklady kupujícího, a  to bez  jeho před-
chozího odstoupení od smlouvy i stanovení dodatečné 
lhůty. Veškeré pohledávky z prodeje zboží, ke které-
mu  přísluší  prodávajícímu  vlastnická  práva,  kupující 
postupuje  prodávajícímu  již  jako  zajištění  v  rozsahu 
vlastnického podílu prodávajícího na prodaném zboží. 
Na žádost prodávajícího musí kupující poskytnout pro-
dávajícímu do 5 pracovních dnů veškeré požadované 
informace  o  stavu  zboží  ve  vlastnictví  prodávajícího 
a  o  postoupených  pohledávkách. Kupující  se  rovněž 
zavazuje  informovat  své  odběratele  o  tomto  postou-
pení. 

8.  Zboží je dodáváno v souladu s technickými listy výrob-
ků prodávajícího.  

  Veškeré námitky vad zboží musí být vzneseny písmeně 
neprodleně,  nejpozději  však  do  14  dní  po  doručení 
zboží.  Současně  musí  kupující  zaslat  prodávajícímu 
doklady a vzorky spolu s uvedením čísla faktury a čísel 
šarží materiálu. U skrytých vad musí být námitky uplat-
něny písemně neprodleně po zjištění vad, nejpozději 
však do 2  let po odevzdání  zboží. Důkazní břemeno 
nese Kupující. 

  Odpovědnost prodávajícího za škodu nevzniká z důvo-
dů  stanovených  platnými  právními  předpisy,  jakož 
i v případech, jestliže škoda byla způsobena vnějšími 
okolnostmi bez zavinění prodávajícího či osob, s jejichž 
pomocí plnil svůj závazek, a to zejména mechanickým 
poškozením,  nesprávným  skladováním,  používáním 
či  údržbou,  neodbornou  instalací,  zásahem  nepovo-
laných osob do zboží či jinou obdobnou událostí.

  Prodávající  odpovídá  pouze  za  skutečnou  škodu 
způsobenou  kupujícímu  prokázaným  a  zaviněným 
porušením  svých  povinností;  úhrnná  odpovědnost 
prodávajícího za veškeré nároky kupujícího je však 
omezena maximálně na částku, která nesmí překročit 
kupní cenu, jež byla prodávajícímu uhrazena v soula-
du s kupní smlouvou, na jejímž základě odpovědnost 
vznikla.  Prodávající  neodpovídá  za  nepřímou  škodu 
ani za ušlý zisk, za následné škody, ať jsou jakékoliv, 
včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, pokle-
su obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, 
poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání 
nebo jakékoliv další finanční ztráty či újmy. 

  Vyjma nároku na náhradu škody specifikovaného výše 
se kupující výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která vznikne v důsledku  jakéhokoliv porušení povin-
nosti na straně prodávajícího. Kupující s tímto ustano-
vením výslovně souhlasí a prohlašuje, že toto ustano-
vení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně 
očekávat.

  K  okolnostem  vylučujícím  odpovědnost  se  na  straně 
prodávajícího přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

  Záruční  podmínky  se  řídí  právními  předpisy  

České republiky.
  Kupující  nemá  právo  postoupit  žádné  své  právo 

a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy  třetí  osobě  bez 
předchozího  písemného  souhlasu  prodávajícího. 
Prodávající má právo postoupit jakékoliv své právo 
a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

  Kupující nemá právo započíst  jakoukoliv svou pohle-
dávku,  kterou má  za  prodávajícím,  bez  předchozího 
písemného souhlasu prodávajícího.

  Kupující  nemá  právo  uplatnit  zadržovací  právo 
k zajištění pohledávky, kterou má za prodávajícím.

9.  Prodávající poskytuje aplikačně-technické poradenství 
podle  nejlepšího  vědomí  na  základě  svého  výzkumu 
a zkušeností. Uvedené postupy a doporučení předsta-
vují  v  obecném  smyslu  optimální  a  bezpečná  řešení 
a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření 
vhodnosti výrobků prodávajícího pro použití v konkrét-
ních  podmínkách.  Za  dodržování  zákonných  a  úřed-
ních předpisů při používání zboží prodávajícího zodpo-
vídá  kupující. Odchýlí-li  se aplikačně-technické pora-
denství obchodních zástupců prodávajícího od obsahu 
tištěných pokynů prodávajícího (závazné postupy zpra-
cování a technické listy), je pro prodávajícího závazné 
pouze v případě, kdy jej písemně potvrdil.

10. Nakoupí-li  nebo  odebere-li  kupující  nadměrné 
množství zboží a materiálů, není prodávající povinen 
vzít  ho  nazpět.  Ve  výjimečných  případech  lze  zboží  
vrátit na základě předchozího výslovného písemného  
souhlasu prodávajícího. 

11. V případě vrácení nepoškozeného zboží do 3 měsíců 
po datu jeho dodání je účtována srážka ve výši 15 % 
z původní netto ceny. Dojde-li k vrácení zboží mezi 3. 
až  6. měsícem  po  datu  jeho  dodání,  bude  účtována 
srážka  ve  výši  25 %  z  původní  netto  ceny.  Vrácení 
zboží staršího než 6 měsíců od data dodání, příp. se 
zbytkovou dobou použitelnosti kratší než 3 měsíce není 
možné. Datum dodání se určuje v souladu s bodem 3 
těchto VPDP.

12. V souvislosti s uzavřením smlouvy ukládá prodávající 
osobní údaje týkající se kupujícího ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších  předpisů.  Tyto  údaje  prodávající  používá 
výhradně za účelem realizace obchodních případů.

13. Veškerá  vedlejší  ujednání,  přísliby,  změny  nebo 
doplnění smlouvy musí být písemně potvrzeny prodá-
vajícím.

  Tyto VPDP se  řídí  českým právním  řádem,  zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a jsou platné a účinné od 1.1.2015

  Promlčení  jakéhokoliv  nároku  kupujícího  vůči  prodá-
vajícímu vzniklého z porušení smlouvy včetně  těchto 
VPDP činí 1 rok. Promlčení jakéhokoliv nároku prodá-
vajícího vůči Kupujícímu vzniklého z porušení smlouvy 
včetně těchto VPDP činí 5 let.

  V  případě  podstatné  změny  okolností,  jež  nastane 

na  straně  kupujícího  po  uzavření  smlouvy,  kupující 
na sebe přebírá riziko takové změny okolností v sou-
ladu  s  §  1765  z.  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

  V případě, že by se stalo kterékoliv ustanovení těchto 
VPDP neplatným či neúčinným,  nedotýká se to ostat-
ních ustanovení  těchto VPDP, která zůstávají nadále 
v platnosti a účinnosti.

  V případě sporů o obsah a plnění dle těchto VPDP a/
nebo ze smluv jsou účastníci povinni vynaložit veškeré 
úsilí,  které  lze  na  nich  spravedlivě  požadovat,  aby 
tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Veškeré spory 
vznikající  ze smlouvy či VPDP,  jež  jsou  její nedílnou 
součástí,  nebo  v  souvislosti  s  nimi,  které  se  nepo-
daří  urovnat  smírnou  cestou,  budou  rozhodovány 
s  konečnou  platností  v  rozhodčím  řízení  u  Rozho-
dčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 
a  Agrární  komoře  České  republiky  podle  jeho  Řádu 
a Pravidel třemi rozhodci.

Toto úplné znění VPDP je účinné ode dne 1. 4. 2016
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