NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Nádrže a zásobníky na pitnú vodu
A

Vulmsidizol DW

Ochranný náter na betón pre styk s pitnou vodou
Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na
báze hydraulických spojív, modifikačných prísad a plnív. Vypĺňa a utesňuje póry a trhliny do hrúbky 0,3 mm, vytvára dokonalú ochranu proti
prenikaniu vlhkosti, vody, oxidu uhličitého a je charakteristická svojou odolnosťou proti UV žiareniu.
Vulmsidizol DW je zvlášť vhodný na použitie pri styku s pitnou vodou, teda na betónové nádrže pitnej vody. Je určený pre všetky betónové
plochy a pre plochy vystavené silným poveternostným vplyvom ako sú cementové a vápennocementové omietky, betón, vláknocementové
dosky a chlórokaučukové nátery, pri ktorých sa dezinfekcia vykonáva výlučne chlórovaním.

Charakteristika:
–– vhodný pre styk s pitnou vodou
–– vysoká stabilita farebného odtieňa a stabilita proti odkriedovaniu
–– vysoká odolnosť proti vode a chemikáliám
–– možná pretierateľnosť starých chlórkaučukových náterov
–– jednoduché čistenie a dezinfekcia
–– predĺžené intervaly ošetrovania
–– odolnosť proti chlórovanej vode a bežným prostriedkom na čistenie bazénov
–– vysoká schopnosť prepúšťania vodnej pary
–– odolnosť proti trvalému zaťaženiu vody do teploty 32 °C
–– vysoká rozmerová stabilita

B

Vulmsidizol DW SMART

Vulmsidizol DW SMART je obohatený náter Vulmsidizol DW s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá unikátne zlepšuje a pridáva
niektoré špecifické vlastnosti.
Pri nádržiach v styku s pitnou vodou je zvlášť potrebné dbať na dlhodobé zabezpečenie kvality vody. Vulmsidizol DW SMART má funkciu
sterilizovať zásobníky vody zvnútra bez nutnosti pridávať chlór potrebným na dezinfekciu alebo iné látky s antimikrobiálnym účinkom. Proces
sterilizácie prebieha kontinuálne aj bez prístupu svetla.

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
–– nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
–– predlžuje životnosť náteru
–– zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu
–– má samočistiaci efekt, čím udržuje dlhšiu farebnú stálosť a spĺňa hygienické normy

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmsidizol odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropen. Slúži na zjednotenie
nasiakavosti poréznych materiálov, obmedzuje tvorbu trhlín na finálnych povrchových úpravách stavebných dielov, zvyšuje priľnavosť ďalších
vrstiev náterov a zároveň znižuje ich spotrebu.
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Nátery na betón pre styk
s technickou vodou
A

Vulmsidizol TW

Ochranný náter na betón pre styk s technickou vodou
Vulmsidizol TW je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na
báze hydraulických spojív, modifikačných prísad a plnív. Vypĺňa a utesňuje póry a trhliny do hrúbky 0,3 mm a vytvára dokonalú ochranu
proti prenikaniu vlhkosti, vody, oxidu uhličitého a odoláva UV žiareniu. Prípravok zvyšuje odolnosť betónu proti účinkom alkálií (močoviny),
posypových a rozmrazovacích solí, slabých kyselín, atmosférických vplyvov (kyslé dažde, smog) a proti účinkom mnohých organických
rozpúšťadiel a riedidiel.
Ako ochranný náter zásobníkov vody, určenej na technické účely, zhotovených z betónu je Vulmsidizol TW určený na použitie pre plochy
vystavené silným poveternostným vplyvom najmä však betón, cementové a vápennocementové omietky, vláknocementové dosky
chlórkaučukové nátery. Svoje uplatnenie nachádza aj v oblasti otvorených bazénov, pri ktorých sa dezinfekcia vykonáva výlučne chlórovaním.

Charakteristika:
–– vysoká stabilita farebného odtieňa a stabilita proti odkriedovaniu
–– vysoká odolnosť proti vode a chemikáliám
–– možná pretierateľnosť starých chlórkaučukových náterov
–– jednoduché čistenie a dezinfekcia
–– predĺžené intervaly ošetrovania
–– odolnosť proti chlórovanej vode prítomnej v bazénoch a bežným čistiacim prostriedkom

B

Vulmsidizol TW SMART

Vulmsidizol TW SMART je obohatený náter Vulmsidizol TW s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá unikátne zlepšuje a pridáva niektoré
špecifické vlastnosti.
Pri vodných nádržiach a čističkách odpadových vôd je zvlášť potrebné dbať na dlhodobé udržanie resp. zabezpečenie kvality vody. Vulmsidizol
TW SMART vodné nádrže a čističky odpadových vôd sterilizuje zvnútra bez nutnosti pridávať chlór alebo iné látky s antimikrobiálnym
účinkom. Týmto výrazne eliminuje technickú a energetickú náročnosť na dezinfekciu alebo sterilizácu týchto nádrží. Proces sterilizácie
prebieha kontinuálne aj bez prístupu svetla.

Charakteristika náteru SMART:
––
––
––
––

sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
predlžuje životnosť náteru
zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmsidizol odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropen. Slúži na zjednotenie
nasiakavosti poréznych materiálov, obmedzuje tvorbu trhlín na finálnych povrchových úpravách stavebných dielov, zvyšuje priľnavosť ďalších
vrstiev náterov a zároveň znižuje ich spotrebu.
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Mostové konštrukcie
A

Vulmkoriz-R BR

Vulmkoriz-R BR je jednozložková, vodou riediteľná antikorózna hmota vyvinutá na báze kopolymérovej vodnej disperzie určená na oceľové
konštrukcie, mosty, rúrové rozvody a pod.. Vynikajúce ochranné vlastnosti hmoty sa prejavujú v styku s ropnými látkami (olej, mazut a pod.)
Obsahuje korózny inhibítor a zinkofosfátové zložky s dispergovanými plnivami a prísadami špeciálnych aditív. Vytvrdzuje na vzduchu a tvorí
odolný, trvale pružný, chemicky zosieťovaný náterový film, ktorý nie je rozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Prípravok má výbornú
priľnavosť a odoláva stredne ťažkému až ťažkému mechanickému namáhaniu.
Vulmkoriz-R BR je viacúčelový (základný aj vrchný) náter na oceľové aj betónové konštrukcie ako mosty a tunely. Osobitne odporúčame jeho
použitie v prípadoch, keď je podklad v priamom kontakte s ropnými produktmi (benzín, nafta, petrolej, oleje a pod.).

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolný proti surovej rope a všetkým ropným produktom

B

Vulmkoriz-Pur BR

Vulmkoriz-Pur BR je jednozložková, vzduchom vytvrdzovaná polyuretánová antikorózna náterová hmota pigmentovaná zinkofosfátom.
Vytvrdzuje na vysoko odolný náter, ktorý poskytuje, v prípade lokálneho mechanického poškodenia, katodickú ochranu. Prípravok tvorí trvale
pružný, kompaktný film nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Odoláva účinkom CH3COOH a metanolu. Má vynikajúcu priľnavosť
a farebnú stálosť.
Vulmkoriz-Pur BR je základný aj vrchný náter na oceľové konštrukcie, mosty, rúrové rozvody a pod. Vynikajúce ochranné vlastnosti hmoty sa
prejavujú v styku s ropnými látkami (olej, mazut a pod.).

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti mazutu a olejom
–– vysoká inhibícia koróznych procesov (stupeň C3 – C4)

C

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľná ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo
zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti chemickému a mechanickému pôsobenu. Vulmproepox RD-TC je doporučený pre povrchy v prímorskom prostredí s miernou
salinitou (slanosť, stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:
––
––
––
––
––
––
––

03

určené na húževnatý a tvrdý povrch
vysoká mechanická odolnosť
extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
odolnosť proti prieniku kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
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D

Vulmproepox RD

Vulmproepox RD je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je určená ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo zložky
A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa ako náter kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin), ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox RD je doporučený na povrchy v stredne až veľmi korozívnom
prostredí (stupeň C4-C5-M) ako napr. exteriéry a interiéry lodí v prímorskom prostredí s vysokou salinitou a vysokým znečistením ovzdušia,
oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové dvere. Náter je veľmi húževnatý, zároveň tvrdý
a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických látok, saponátov, ropy, ropných produktov a slaného morského prostredia.

Charakteristika:
–– uplatnenie v prímorskom prostredí s vysokou salinitou a mierou znečistenia ovzdušia
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– prídržnosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

E

Vulmproepox TC

Antikorózny vrchný náter
Vulmproepox TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľný ako vrchný náter na oceľ, ktorý sa skladá zo zložky
A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Je určený ako náter na kovové konštrukcie (aj z ľahkých kovov a zliatin), ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox TC odporúčame použiť na povrchy v prímorskom prostredí
s miernou salinitou (stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny, priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
––
––
––
––

F

dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
odolnosť proti prenikaniu kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART je obohatený náter Vulmproepox TC s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva
niektoré špecifické vlastnosti. Nanotechnologická zložka prítomná v nátere určenom na mostové konštrukcie zabezpečuje dlhšiu životnosť
farby a lepšiu ochranu materiálu. Povrchová vrstva náteru vytvára tzv. samočistiaci efekt, ktorý zabezpečuje zmývanie nečistôt pri daždi. Náter
si preto udržuje dlhšiu farebnú stálosť a odolnosť

Charakteristika náteru SMART:
––
––
––
––

sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
predlžuje životnosť náteru
zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.
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Stožiare a elektrické stĺpy
A

Vulmkoriz-R PL

Vulmkoriz-R PL je viacúčelový (základný aj vrchný) náter na oceľové konštrukcie, stožiare, elektrické stĺpy a pod. Osobitne odporúčame jeho
použitie v prípadoch, keď je podklad v priamom kontakte s ropnými produktmi (benzín, nafta, petrolej, letecký petrolej, oleje a pod.).
Vulmkoriz-R PL je jednozložková, vodou riediteľná antikorózna hmota vyvinutá na báze kopolymérovej vodnej disperzie. Prípravok tvorí trvale
pružný, kompaktný film nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Má vynikajúcu priľnavosť k povrchu a farebnú stálosť. Dobre odoláva
bežným poveternostným vplyvom, UV žiareniu a ťažkému mechanickému namáhaniu. Obsahuje korózny inhibítor a zinkofosfátové zložky
s dispergovanými plnivami a prísadami špeciálnych aditív.

Charakteristika:
–– odolnosť proti vysokému mechanickému zaťaženiu
–– odolnosť proti pôsobeniu chemických látok, riedidiel, saponátov a čistiacich prostriedkov
–– odolnosť proti účinkom ropy a všetkých ropných produktov
–– odolnosť proti prenikaniu vody
–– mrazuvzdorný
–– odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
–– vysoká inhibícia koróznych procesov

B

Vulmkoriz-Pur PL

Vulmkoriz-Pur PL je jednozložková, vzduchom vytvrdzovaná polyuretánová antikorózna náterová hmota pigmentovaná zinkofosfátom.
Vytvrdzuje na vysoko odolný náter, ktorý poskytuje, v prípade lokálneho mechanického poškodenia, katodickú ochranu. Výrobok tvorí trvale
pružný, kompaktný film nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Má vynikajúcu priľnavosť a farebnú stálosť. Dobre odoláva bežným
poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Vulmkoriz-Pur PL je určený ako základný aj vrchný náter na stožiare a elektrické stĺpy a má výborné antikorózne vlastnosti (stupeň C3 – C4).

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
–– vysoká inhibícia koróznych procesov (stupeň C3 – C4)

C

Vulmproepox TC

Antikorózny vrchný náter
Vulmproepox TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľný ako vrchný náter na oceľ, ktorý sa skladá zo zložky
A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Je určený ako náter na kovové konštrukcie (aj z ľahkých kovov a zliatin), ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox TC odporúčame použiť na povrchy v prímorskom prostredí
s miernou salinitou (stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny, priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.
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Charakteristika:
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

D

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľná ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo
zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti chemickému a mechanickému pôsobenu. Vulmproepox RD-TC je doporučený pre povrchy v prímorskom prostredí s miernou
salinitou (slanosť, stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:
–– určené na húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
––
––
––
––

E

dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
odolnosť proti prieniku kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART je obohatený náter Vulmproepox TC s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá zlepšuje a zároveň ho obohacuje
a špecifické vlastnosti.
Pri aplikácii na stožiare a elektrické stĺpy nanotechnologická zložka zabezpečuje dlhšiu životnosť farby a lepšiu ochranu materiálu. Povrchová
vrstva náteru má tzv. samočistiaci efekt, ktorý zabezpečuje zmývanie nečistôt pri daždi. Náter si preto udržuje dlhšiu farebnú stálosť
a odolnosť proti poveternostným vplyvom prostredia.

Charakteristika náteru SMART:
––
––
––
––

sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
predlžuje životnosť náteru
zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.
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Vagóny, cisterny a kontajnery
A

Vulmkoriz-R WA

Vulmkoriz-R WA je viacúčelový (základný aj vrchný) náter na oceľové konštrukcie, predovšetkým na vagóny, cisterny, kontajnery, zinkovaný
plech a pod. Osobitne odporúčame jeho použitie v prípadoch, keď je podklad v priamom kontakte s ropnými produktmi (benzín, nafta, oleje
a pod.).
Vulmkoriz-R WA je jednozložková, vodou riediteľná antikorózna hmota na vagóny a cisterny, vyvinutá na báze kopolymérovej vodnej
disperzie. Obsahuje korózny inhibítor a zinkofosfátové zložky s dispergovanými plnivami a prísadami špeciálnych aditív. Vytvrdzuje na
vzduchu a tvorí odolný, trvale pružný náterový film nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Výrobok má výbornú priľnavosť a odoláva
stredne ťažkému až ťažkému mechanickému namáhaniu.

Charakteristika:
–– odolnosť proti vysokému mechanickému zaťaženiu
–– odolnosť proti pôsobeniu chemických látok, riedidiel, saponátov a čistiacich prostriedkov
–– odolnosť proti účinkom ropy a všetkých ropných produktov
–– odolnosť proti prenikaniu vody
–– mrazuvzdorný
–– odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
–– vysoká inhibícia koróznych procesov

B

Vulmkoriz-Pur WA

Vulmkoriz-Pur WA je jednozložková, vzduchom vytvrdzovaná polyuretánová antikorózna náterová hmota pigmentovaná zinkofosfátom.
Vytvrdzuje na vysoko odolný náter, ktorý poskytuje, v prípade lokálneho mechanického poškodenia, katodickú ochranu. Výrobok tvorí trvale
pružný, kompaktný film nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Odoláva účinkom CH3COOH a metanolu. Má vynikajúcu priľnavosť
a farebnú stálosť.
Vulmkoriz-Pur WA je použiteľný ako základný aj vrchný náter na železné vagóny, prípadne kontajnery a pod. Vynikajúce ochranné vlastnosti
hmoty sa prejavujú v styku s ropnými látkami (olej, mazut a pod.)

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobré mechanické a chemické odolnosti
–– odolný voči mazutu a olejom
–– vysoká inhibícia koróznych procesov (stupeň C3 – C4)

C

Vulmproepox TC

Antikorózny vrchný náter
Vulmproepox TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľný ako vrchný náter na oceľ, ktorý sa skladá zo zložky
A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Je určený ako náter na kovové konštrukcie (aj z ľahkých kovov a zliatin), ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox TC odporúčame použiť na povrchy v prímorskom prostredí
s miernou salinitou (stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny, priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.
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Charakteristika:
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

D

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľná ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo
zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti chemickému a mechanickému pôsobenu. Vulmproepox RD-TC je doporučený pre povrchy v prímorskom prostredí s miernou
salinitou (slanosť, stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:
–– určené na húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
––
––
––
––

E

dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
odolnosť proti prieniku kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART je obohatený náter Vulmproepox TC s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá unikátne zlepšuje a pridáva
niektoré špecifické vlastnosti.
Pri vagónoch, cisternách a kontajneroch je nanotechnologická zložka využívaná na vnútornú sterilizáciu priestoru pre styk s potravinami,
a tým zabezpečí všetky hygienické štandardy. Tiež je odporúčaná na vonkajšiu sterilizáciu cisterien, prepravujúcich potraviny, pred vstupom
do potravinárskych hál. Týmto výrazne eliminuje technickú a energetickú náročnosť na dezinfekciu alebo sterilizáciu. Proces sterilizácie
prebieha kontinuálne aj bez prístupu svetla.
Vulmproepox TC SMART tiež zabezpečuje dlhšiu životnosť farby a lepšiu ochranu materiálu. Povrchová vrstva náteru vytvára tzv. samočistiaci
efekt, ktorý zabezpečuje zmývanie nečistôt pri daždi. Náter si preto udržuje dlhšiu farebnú stálosť.

Charakteristika náteru SMART:
––
––
––
––

sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
predlžuje životnosť náteru
zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Nátery na betón odolné
proti usádzaniu CO2
A

Vulmsidizol CO2

Vulmsidizol CO2 je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na
báze hydraulických spojív, modifikačných prísad a plnív. Vypĺňa a utesňuje póry a trhliny do hrúbky 0,3 mm a vytvára dokonalú ochranu
proti prenikaniu vlhkosti, vody, oxidu uhličitého a odoláva UV žiareniu. Prípravok zvyšuje odolnosť betónu proti účinkom alkálií (močoviny),
posypových a rozmrazovacích solí, slabých kyselín, atmosférických vplyvov (kyslé dažde, smog) a mnohých organických rozpúšťadiel
a riedidiel.
Vulmsidizol CO2 je zvlášť vhodný na utesňovanie stavebných objektov, povrchových i podzemných nádrží, bazénov, kolektorov, tunelov,
chladiarenských veží, potrubí, vodojemov, vodovodných sietí a pod.
Je určený pre všetky betónové plochy a pre plochy vystavené silným poveternostným vplyvom ako sú cementové a vápennocementové
omietky, betón, vláknocementové dosky a chlórokaučukové nátery, pri ktorých sa dezinfekcia vykonáva výlučne chlórovaním. Špecifickou
vlastnosťou náteru je jeho silná odolnosť proti usádzaniu CO2 a ostatných nečistôt a z tohto dôvodu nachádza svoje uplatnenie najmä
v priestoroch tunelov.

Charakteristika:
–– vysoká stabilita farebného odtieňa a stabilita proti odkriedovaniu
–– vysoká odolnosť proti vode a chemikáliám
–– možná pretierateľnosť starých chlórkaučukových náterov
––
––
––
––
––

jednoduché čistenie a dezinfekcia
predĺžené intervaly ošetrovania
odolnosť proti chlórovanej vode a bežným prostriedkom na čistenie bazénov
vysoká schopnosť prepúšťať vodnú paru
odolnosť proti trvalému zaťaženiu vody do teploty 32 °C

–– vysoká rozmerová stabilita

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmsidizol odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropen. Slúži na zjednotenie
nasiakavosti poréznych materiálov, obmedzuje tvorbu trhlín na finálnych povrchových úpravách stavebných dielov, zvyšuje priľnavosť ďalších
vrstiev náterov a zároveň znižuje ich spotrebu.

B

Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Vulmproepox CO2 je náter určený pre priestory tunelov, kde zabraňuje usádzaniu CO2. Používa sa taktiež na betónové povrchy a zároveň
aj na nezaizolované povrchy, železné konštrukcie a pod.. Náter je veľmi húževnatý, tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody,
chemických prípravkov a saponátových roztokov. Náter má na betóne a cementových poteroch normálne až stredne ťažké zaťaženie.
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Charakteristika:
–– jednoduchá aplikácia
–– ekonomicky výhodný
–– vodonepriepustný
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Ropovody, plynovody
A

Vulmkoriz-R OIL

Vulmkoriz-R OIL je jednozložková, vodou riediteľná antikorózna hmota vyvinutá na báze kopolymérovej vodnej disperzie. Obsahuje korózny
inhibítor a zinkofosfátové zložky s dispergovanými plnivami a prísadami špeciálnych aditív. Vytvrdzuje na vzduchu a tvorí odolný, trvale
pružný, chemicky zosieťovaný náterový film, nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Prípravok má výbornú priľnavosť a odoláva
stredne ťažkému až ťažkému mechanickému namáhaniu.
Vulmkoriz-R OIL je viacúčelový (základný aj vrchný) náter na plynovody, ropovody, kovové a oceľové konštrukcie, zinkovaný plech, na
sanáciu strešných povlakových krytín a pod. Osobitne odporúčame jeho použitie v prípadoch, keď je podklad v priamom kontakte s ropnými
produktmi (benzín, nafta, petrolej, letecký petrolej, oleje a pod.).

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanicka a chemická odolnosť
–– odolný proti surovej rope a všetkým ropným produktom
–– vysoká inhibícia koróznych procesov v miernom až strednom koróznom prostredí

B

Vulmkoriz-Pur OIL

Vulmkoriz-Pur OIL je jednozložková, vlhkosťou vytvrdzovaná polyuretánová antikorózna náterová hmota pigmentovaná zinkofosfátom.
Vytvrdzuje na vysoko odolný náter, ktorý poskytuje, v prípade lokálneho mechanického poškodenia, katodickú ochranu. Výrobok tvorí trvale
pružný kompaktný film, nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Odoláva účinkom CH3COOH a metanolu. Má vynikajúcu priľnavosť
a farebnú stálosť.
Vulmkoriz-Pur OIL je základný aj vrchný náter na oceľové konštrukcie, mosty, lode, kontajnery, rúrové rozvody ropy, plynu a pod. Vynikajúce
ochranné vlastnosti hmoty sa prejavujú v styku s ropnými látkami (olej, mazut a pod.)

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolný proti mazutu a olejom
–– výborné antikorózne vlastnosti (stupeň C3 – C4)
–– vysoká inhibícia koróznych procesov
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C

Vulmproepox CHEM

Vulmproepox CHEM je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B ( polyamínového tvrdidla).
Náter je veľmi húževnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických prípravkov a saponátových roztokov.
Farebný epoxidový náter je vhodný na betón, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty pre priemyselné haly, normálne až
silne nasiakavé podklady a chemické zaťaženie v skladoch, výrobných prevádzkach, garážach a pod. Môže sa používať v interiéri aj exteriéri.

Charakteristika:
–– jednoduchá aplikácia
–– dobrá krycia schopnosť
–– vysoká odtrhová pevnosť
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobré protišmykové vlastnosti
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– prídržnosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
–– veľmi nízke VOC a emisie
–– takmer bez zápachu

D

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľná ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo
zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako
ochrana proti chemickému a mechanickému pôsobenu. Vulmproepox RD-TC je doporučený pre povrchy v prímorskom prostredí s miernou
salinitou (slanosť, stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové
dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:
–– určené na húževnatý a tvrdý povrch
–– vysoká mechanická odolnosť
–– extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
––
––
––
––

dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
odolnosť proti prieniku kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.
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Garážové systémy
A

Vulmproepox GS

Vulmproepox GS je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery betónových povrchov minimálne 7 dní starých s obsahom vlhkosti maximálne 35 % aj na nezaizolované povrchy.
Nátery sú veľmi húževnaté, zároveň tvrdé a odolné proti oderu. Odolávajú vode, chemickým prípravkom a saponátovým roztokom. Farebný
epoxidový náter je vhodný na betón, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty,pre normálne až stredne ťažké mechanické
a chemické zaťaženie v priestoroch parkovacích domov, garážach, skladoch, výrobných prevádzkach, výstavných sieňach a pod.

Charakteristika:
–– jednoduchá údržba a aplikácia
–– dobrá krycia schopnosť, húževnatý a tvrdý povrch
–– dobré mechanické a chemické odolnosti
–– dobré protišmykové vlastnosti
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
–– veľmi nízke VOC a emisie
–– takmer bez zápachu

B

Vulmproepox GS SMART

Vulmproepox GS SMART je obohatený náter Vulmproepox GS s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva
niektoré špecifické vlastnosti.
Vulmproepox GS SMART sterilizuje priestory parkovacích domov, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov v týchto priestoroch. Jeho aplikácia
v týchto priestoroch má v čase rýchleho šírenia vírusov a civilizačných chorôb dôležité uplatnenie. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne
a je akcelerovaný pomocou svetla.

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
–– nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
–– predlžuje životnosť náteru
–– zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.
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Priemyselné haly
A

Vulmproepox IH

Vulmproepox IH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Náter odporúčame aplikovať na betónové povrchy staré minimálne 7 dní s obsahom vlhkosti maximálne 35 % a zároveň aj na nezaizolované
povrchy. Náter je veľmi húževnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických prípravkov a saponátových
roztokov. Jeho využitelnosť je vhodná najmä v priestorch veľkých priemyselných hál, na betón, cementové potery, presýpané nátery
a epoxidové malty, normálne až silne nasiakavé podklady. Silná mechanická a chemická odolnosť vydrží vysoké zaťaženie v skladoch,
výrobných prevádzkach, garážach a pod. Náter je vhodné aplikovať v interiéri aj exteriéri.

Charakteristika:
–– dobrá UV stabilita
–– jednoduchá údržba a aplikácia
–– výborná krycia schopnosť
–– vysoká odtrhová pevnosť
–– použitelnosť v interiéri aj exteriéri
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– dobré protišmykové vlastnosti
––
––
––
––
––

B

odolnosť proti prenikaniu kvapalín
prídržnosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
veľmi nízke VOC a emisie
takmer bez zápachu

Vulmproepox IH SMART

Vulmproepox IH SMART je obohatený náter Vulmproepox IH s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá unikátne zlepšuje a pridáva
niektoré špecifické vlastnosti.
Vulmproepox IH SMART sterilizuje priestory priemyslelných hál, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov v týchto priestoroch. A zároveň
zabezpečuje plnenie najprísnejších hygienických noriem a štandardov. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne a je akcelerovaný pomocou
svetla.

Charakteristika náteru SMART:
––
––
––
––

sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
predlžuje životnosť náteru
zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.
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Potravinárske a nemocničné haly
A

Vulmproepox FH

Vulmproepox FH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery betónových povrchov minimálne 7 dní starých s obsahom vlhkosti maximálne 35 % aj na nezaizolované povrchy. Nátery
sú veľmi húževnaté, zároveň tvrdé a odolné proti oderu. Odolávajú vode, chemickým prípravkom a saponátovým roztokom.
Vulmproepox FH je vhodný ako uzatvárací náter na presýpaných systémoch ako sú napr. parkovacie domy a podzemné garáže, údržbárske
priestory a mokré prevádzky ako sú napr. výrobne nápojov a haly na spracovanie potravín. Jeho aplikácia má veľký význam v potravinárskom
priemysle.
Používa sa tiež ako štruktúrovaný valčekovaný náter do priestorov, kde sa vyžaduje odolnosť proti šmyku a jednoduchá údržba.

Charakteristika:
–– jednoduchá údržba a aplikácia
–– dobrá krycia schopnosť
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– dobré protišmykové vlastnosti
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
–– veľmi nízke VOC a emisie

B

Vulmproepox HH

Vulmproepox HH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery betónových povrchov minimálne 7 dní starých s obsahom vlhkosti maximálne 35 % aj na nezaizolované povrchy. Nátery
sú veľmi húževnaté, zároveň tvrdé a odolné proti oderu. Odolávajú vode, chemickým prípravkom a saponátovým roztokom.
Vulmproepox HH je vhodný ako uzatvárací náter na presýpaných systémoch, ako sú napr. parkovacie domy a podzemné garáže, údržbárske
priestory a mokré prevádzky ako sú napr. nemocničné haly. Štruktúrovaný valčekovaný náter je ideálny do priestorov, kde sa vyžaduje
odolnosť proti šmyku a jednoduchá čistiteľnosť a údržba.
Vulmproepox HH je húževnatý a zároveň tvrdý náter odolný proti oderom. Jeho dobrá mechanická a chemická odolnosť a ďalšie špecifické
vlastnosti predurčujú jeho použitie v priestoroch nemocničných hál, vyšetrovacích miestností, kde sa kladie veľký dôraz na stálosť, odolnosť
a čistotu. Je vhodný aj ako náter v priestoroch parkovacích domov, podzemných garáží a mokrých prevádzok.

Charakteristika:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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jednoduchá údržba a aplikácia
dobrá krycia schopnosť
húževnatý a tvrdý povrch
dobrá mechanická a chemická odolnosť
dobré protišmykové vlastnosti
odolnosť proti prenikaniu kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
veľmi nízke VOC a emisie

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

C

Vulmproepox FH SMART, Vulmproepox HH SMART

Vulmproepox FH SMART a Vulmproepox HH SMART sú obohatené základné nátery o nanotechnologickú zložku, ktorá výrazne zlepšuje
a pridáva niektoré špecifické vlastnosti.
Pre nemocničné haly a vyšetrovacie ordinácie je zabezpečenie sterility prostredia obzvlášť dôležité. To sa doposiaľ bežne riešilo chemicky,
tepelne, resp. UV žiarením, čo je technologicky a energeticky náročné. Inteligentný náter Vulmproepox HH SMART sterilizuje priestory
nemocničných hál, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov v týchto priestoroch, bez potreby chemickej a inej časovo či ekonomicky náročnej
úpravy. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne a je akcelerovaný pomocou svetla.

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
–– nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
–– predlžuje životnosť náteru
–– zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Betónové konštrukcie
A

Vulmkoriz-R

Vulmkoriz-R je jednozložková, vodou riediteľná hmota určená na betónové konštrukcie. Je vyvinutý na báze kopolymérovej vodnej disperzie
a špeciálnych aditív. Vytvrdzuje na vzduchu a tvorí odolný, trvale pružný, chemicky zosieťovaný náterový film nerozpustný v ropných
produktoch ani vo vode. Prípravok má výbornú priľnavosť a odoláva stredne ťažkému až ťažkému mechanickému namáhaniu.
Vulmkoriz-R je viacúčelový (základný aj vrchný) náter určený na rôzne typy betónových konštrukcií.. Osobitne odporúčame jeho použitie
v prípadoch, keď je podklad v priamom kontakte s ropnými produktmi (benzín, nafta, petrolej, letecký petrolej, oleje a pod.).

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti surovej rope a všetkým ropným produktom

B

Vulmproepox CS

Vulmproepox CS je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Vulmproepox CS je používaný ako náter betónových aj nezaizolovaných povrchov. Nátery sú veľmi húževnaté, zároveň tvrdé a odolné proti
oderu. Odolávajú vode, chemickým prípravkom a saponátovým roztokom.
Používa sa na betónové konštrukcie, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty. Náter je vysoko odolný proti pôsobeniu vody,
chemických pr´pravkov, saponátových roztokov a má široké využitie na rôzne typy betónových konštrukcií.

Charakteristika:
–– jednoduchá údržba a aplikácia
–– dobrá krycia schopnosť
–– húževnatý a tvrdý povrch
––
––
––
––
––
––
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dobrá mechanická a chemická odolnosť
dobré protišmykové vlastnosti
odolnosť proti prenikaniu kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
veľmi nízke VOC a emisie

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

C

Vulmproepox CS SMART

Vulmproepox CS SMART je obohatený náter Vulmproepox CS s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva
niektoré špecifické vlastnosti. Obdobne je určený ako náter na betónové konštrukcie, ktorý zabezpečuje dlhšiu životnosť farby a lepšiu
ochranu materiálu. Povrchová vrstva náteru má tzv. samočistiaci efekt, ktorý zabezpečuje zmývanie nečistôt pri daždi. Náter si preto udržuje
dlhšiu farebnú stálosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom prostredia.

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
–– nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
–– predlžuje životnosť náteru
–– zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Jadrové elektrárne
A

Vulmsidizol NU

Ochranný náter na betón chladiarenských veží
Vulmsidizol NU je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na báze
hydraulických spojív, modifikačných prísad a plnív. Vypĺňa a utesňuje póry a trhliny do hrúbky 0,3 mm a vytvára dokonalú ochranu proti
prenikaniu vlhkosti, vody, oxidu uhličitého a zároveň dobre odoláva UV žiareniu. Prípravok zvyšuje odolnosť betónu, je vhodný pri nátere
chladiarenských veží elektrární. Po aplikácii má náter veľmi malú plynopriepustnosť (K = 0,38 fPm), odoláva ťažkému mechanickému
namáhaniu a jeho povrch má protišmykové vlastnosti. Izolačné povlaky odolávajú tlaku do 1,0 MPa.
Vulmsidizol NU je zvlášť vhodný ako náter chladiarenských veží elektrární, na utesňovanie stavebných objektov, kolektorov, tunelov, potrubí,
vodojemov, vodovodných sietí a pod. Používa sa na všetky betónové plochy, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom, v cementových
a vápennocementových omietkach, vláknocementových doskách a chlórkaučukových náteroch.

Charakteristika:
–– vysoká stabilita farebného odtieňa a stabilita proti odkriedovaniu
–– vysoká odolnosť proti vode a chemikáliám
–– možná pretierateľnosť starých chlórkaučukových náterov
–– jednoduché čistenie a dezinfekcia
–– predĺžené intervaly ošetrovania
–– odolnosť proti chlórovanej vode a bežným prostriedkom na čistenie bazénov
–– vysoká schopnosť prepúšťať vodnú paru
–– odolnosť proti trvalému zaťaženiu vody do teploty 32 °C
–– vysoká rozmerová stabilita

B

Vulmsidizol CO2

Vulmsidizol CO2 je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na
báze hydraulických spojív, modifikačných prísad a plnív. Vypĺňa a utesňuje póry a trhliny do hrúbky 0,3 mm a vytvára dokonalú ochranu
proti prenikaniu vlhkosti, vody, oxidu uhličitého a odoláva UV žiareniu. Prípravok zvyšuje odolnosť betónu proti účinkom alkálií (močoviny),
posypových a rozmrazovacích solí, slabých kyselín, atmosférických vplyvov (kyslé dažde, smog) a mnohých organických rozpúšťadiel
a riedidiel.
Vulmsidizol CO2 je zvlášť vhodný na utesňovanie stavebných objektov, povrchových i podzemných nádrží, bazénov, kolektorov, tunelov,
chladiarenských veží, potrubí, vodojemov, vodovodných sietí a pod.
Je určený pre všetky betónové plochy a pre plochy vystavené silným poveternostným vplyvom ako sú cementové a vápennocementové
omietky, betón, vláknocementové dosky a chlórokaučukové nátery, pri ktorých sa dezinfekcia vykonáva výlučne chlórovaním. Špecifickou
vlastnosťou náteru je jeho silná odolnosť proti usádzaniu CO2 a ostatných nečistôt a z tohto dôvodu nachádza svoje uplatnenie najmä
v priestoroch tunelov.

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmsidizol odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropen. Slúži na zjednotenie
nasiakavosti poréznych materiálov, obmedzuje tvorbu trhlín na finálnych povrchových úpravách stavebných dielov, zvyšuje priľnavosť ďalších
vrstiev náterov a zároveň znižuje ich spotrebu.

12

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

D

Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B ( polyamínového tvrdidla).
Vulmproepox CO2 je náter určený pre priestory tunelov, kde zabraňuje usádzaniu CO2. Používa sa taktiež na betónové povrchy a zároveň
aj na nezaizolované povrchy, železné konštrukcie a pod. Náter je veľmi húževnatý, tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody,
chemických prípravkov a saponátových roztokov. Náter má na betóne a cementových poteroch normálne až stredne ťažké zaťaženie.

E

Vulmproepox INT

Vulmproepox INT je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla). Je to náter špeciálne vhodný do interiérov, odolný proti oderu,
chemickým prípravkom a saponátom.

Charakteristika:
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

F

Vulmproepox EXT

Vulmproepox EXT je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla). Vulmproepox EXT má svoje využitie v exteriéri na betónové
aj neizolované povrchy, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty. Je vhodný pre normálne až stredne ťažké mechanické
a chemické zaťaženie v skladoch, výrobných prevádzkach, výstavných sieňach, garážach a pod.

Charakteristika:
–– je UV stabilný
–– jednoduchá údržba a aplikácia
–– dobrá krycia schopnosť
––
––
––
––
––
––

húževnatý a tvrdý povrch
dobrá mechanická a chemická odolnosť
dobré protišmykové vlastnosti
odolnosť proti prenikaniu kvapalín
prídržnosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

–– veľmi nízke VOC a emisie

G

Vulmproepox INT SMART

Vulmproepox INT SMART je interiérový náter Vulmproepox INT obohatený o nanotechnologickú zložku, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva
mu niektoré špecifické vlastnosti. Jeho aplikácia v interiéri zabezpečuje vyššiu hygienickosť priestorov, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov.
Použitie náteru SMART zároveň zabezpečí silnejšiu odolnosť a dlhšiu životnosť.

Charakteristika náteru SMART:
––
––
––
––

sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
predlžuje životnosť náteru
zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Prímorské oblasti –
nátery odolné proti soli
A

Vulmproepox SA

Náter na betónové konštrukcie v prímorských oblastiach
Vulmproepox SA je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa na nátery betónových povrchov minimálne 7 dní starých s obsahom vlhkosti maximálne 35 % aj na nezaizolované povrchy. Nátery
sú veľmi húževnaté, zároveň tvrdé a odolné proti oderu. Odolávajú vode, chemickým prípravkom a saponátovým roztokom. Valčekovaný náter
na betóne a cementových poteroch s normálnym až stredne ťažkým zaťažením. Určený na betónové konštrukcie v prímorských oblastiach.

Charakteristika:
–– jednoduchá aplikácia
–– vodonepriepustné vlastnosti
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

B

Vulmproepox R-RH

Náter na železné konštrukcie, antikorózny základný i vrchný náter
Vulmproepox R-RH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Je určený na kovové konštrukcie (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako ochrana proti
rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox R-RH je doporučený pre povrchy v strednom korozívnom prostredí (stupeň
C2 – C3) ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové dvere. Náter odoláva vode,
chemickým látkam, saponátom, rope, ropným produktom a slanému morskému prostrediu.

Charakteristika:
––
––
––
––
––
––
––

húževnatý a tvrdý povrch
vysoká mechanická odolnosť
extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
dobrá mechanická a chemická odolnosť
odolnosť proti prenikaniu kvapalín
priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Odporúčanie
Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.
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C

Vulmkoriz-Pur BT

Náter na lode
Vulmkoriz-Pur BT je jednozložková, vzduchom vytvrdzovaná polyuretánová antikorózna náterová hmota pigmentovaná zinkofosfátom.
Vytvrdzuje na vysokoodolný náter, ktorý poskytuje, v prípade lokálneho mechanického poškodenia, katodickú ochranu. Prípravok tvorí trvale
pružný kompaktný film, nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Odoláva účinkom CH3COOH a metanolu. Má vynikajúcu priľnavosť
a farebnú stálosť.
Vulmkoriz-Pur BT je základný aj vrchný náter na oceľové konštrukcie, predovšetkým však na lode a konštrukcie v prímorskom prostredí.
Vynikajúce ochranné vlastnosti hmoty sa prejavujú v styku s ropnými látkami (olej, mazut a pod.) a zároveň vyniká svojimi výbornými
antikoróznymi vlastnosťami (stupeň C3 – C4).

Charakteristika:
–– oderuvzdorný
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolný proti účinkom mazutu a olejom
–– vysoká inhibícia koróznych procesov (stupeň C3 – C4)

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

povrchová úprava Strešných krytín
A

Vulmkoriz-R RF

Vulmkoriz-R RF je viacúčelový (základný aj vrchný) náter na oceľové konštrukcie, zinkovaný plech, sanáciu strešných povlakových krytín
a pod. Osobitne odporúčame jeho použitie v prípadoch, keď je podklad v priamom kontakte s ropnými produktmi (benzín, nafta, petrolej,
letecký petrolej, oleje a pod.).
Vulmkoriz-R RF je jednozložková, vodou riediteľná antikorózna hmota na strešné krytiny, vyvinutá na báze kopolymérovej vodnej disperzie.
Obsahuje korózny inhibítor a zinkofosfátové zložky s dispergovanými plnivami a prísadami špeciálnych aditív. Vytvrdzuje na vzduchu a tvorí
odolný, trvale pružný, chemicky zosieťovaný náterový film nerozpustný v ropných produktoch ani vo vode. Výrobok má výbornú priľnavosť
a odoláva stredne ťažkému až ťažkému mechanickému namáhaniu.

Charakteristika:
–– odolnosť proti vysokému mechanickému zaťaženiu
–– odolnosť proti pôsobeniu chemických látok, riedidiel, saponátov a čistiacich prostriedkov
–– odolnosť proti účinkom ropy a všetkých ropných produktov
–– odolnosť proti prenikaniu vody
–– mrazuvzdornosť
–– odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu

14

NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Disperzný, interiérový
maliarsky náter
A

Vulmsimalex

Vulmsimalex je vodou riediteľný akrylátový, disperzný, interiérový maliarsky náter. Vyniká vysokou belosťou, jemnosťou a oteruvzdornosťou.
Je to moderný maliarsky prostriedok, ktorý je pripravený k okamžitému použitiu, má výbornú roztierateľnosť a vynikajúce krycie vlastnosti.
Vulmsimalex je určený k finálnym náterom omietok, betónových panelov, sadrokartónu, ľahčených priečok v panelovej zástavbe, papierových
štrukturálnych tapiet, drevotrieskových a ďalších savých podkladov. Náter je priedušný a dobre odoláva mikorbiocídom, plesniam a hubám.

Charakteristika:
–– dobre sa tónuje, čím je možné dosiahnuť rôzne odtiene
–– rýchlo schne
–– bez zápachu, čo uľahčuje manipuláciu
–– vyniká vysokou belosťou
–– má výborné krycie schopnosti
–– vyrába sa aj v umývateľnej modifikácii

B

Vulmsimalex SMART

Vulmsimalex SMART je podobne ako Vulmsimalex vodou riediteľný disperzný maliarsky náter obohatený o nanotechnologickú zložku,
ktorá výrazne zlepšuje a pridáva mu niektoré špecifické vlastnosti. Jeho aplikácia v interiéri zabezpečuje vyššiu hygienickosť priestorov, čím
eliminuje šírenie baktérií a vírusov. Táto vnútorná krycia farba SMART je obzvlášť vhodná do priestorov kancelárií, škôl škôlok vďaka svojim
dezinfekčným vlastnostiam.

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
–– nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
–– predlžuje životnosť náteru
–– zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu
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NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Ochranný lak na drevo
A

Vulmprolak

Vulmprolak je vodou riediteľný, pigmentovaný vrchný lak, vyvinutý pre aplikáciu striekaním, náterom alebo máčaním. Má výborné vlastnosti,
rýchlo schne a opakovaným náterom sa dosahujú vynikajúce vlastnosti, vzhľad a lesk.
Vulmprolak je používaný na lakovanie všetkých druhov drevených výrobkov alebo polotovarov z dreva (dielce pre nábytok, tvarované lišty,
dvere, okná, lavice, ploty, altánky a iné).

Charakteristika:
–– dobre sa tónuje, čím je možné dosiahnuť rôzne odtiene, pričom ostáva zachovaná štruktúra dreva
–– rýchlo schne
–– bez zápachu, čo uľahčuje manipuláciu
–– schnutie je závislé od okolitej teploty, ale priemerne 30 minút pri teplote 23 °C

B

Vulmprolak SMART

Vulmprolak SMART je podobne ako Vulmprolak vodou riediteľný pigmentovaný vrchný lak obohatený o nanotechnologickú zložku, ktorá
výrazne zlepšuje a pridáva mu niektoré unikátne vlastnosti. Jeho aplikácia v interiéri zabezpečuje vyššiu hygienickosť priestorov, čím eliminuje
šírenie baktérií a vírusov. Vďaka svojim dezinfekčným vlastnostiam je obzvlášť vhodný do uzavretých priestorov a aplikuje sa na všetky typy
drevených povrchov (parkety, nábytok, drevené podlahy, surové drevo a pod.).

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
–– nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
–– predlžuje životnosť náteru
–– zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

UV žiarením vytvrdzovaný náter
A

Vulmproeko UV

Vulmproeko UV je vodou riediteľný, UV žiarením vytvrdzovaný pigmentovaný vrchný náter, vyvinutý pre aplikáciu striekaním.
Vulmproeko UV je používaný na dokončovanie dielcov pre nábytok, tvarovaných líšt, dverí a ďalších drevených výrobkov pre vnútorné
použitie ako základné i vrchné striekanie. Je fyzikálne vytvrdnutý po horúcom vysúšaní ale priestorovo zosieťovaný, chemicky odolný
a stohovateľný až po UV vytvrdnutí.
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NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Náter pre cestné dopravné značenie
A

Vulmaquacolor-Paint

Vulmaquacolor-Paint je vodou riediteľná, disperzná farba, prioritne určená a vyvinutá na cestné dopravné značenie v mestách, mimo nich,
ale aj na dopravných ihriskách. Má dlhšiu životnosť ako rozpúšťadlové farby, odoláva ropným produktom, ale aj rozpustným čistiacim
prostriedkom.
Vulmaquacolor-Paint je používaný na cestné dopravné značenia a aj na betónové a asfaltové povrchy. Pred aplikáciou je povrch potrebné
očistiť od bežných nečistôt, ako napr. blato a prach.

Charakteristika:
–– dobre sa tónuje, čím je možné dosiahnuť rôzne odtiene, podľa požiadaviek zákazníka
–– rýchlo schne
–– bez zápachu, čo uľahčuje manipuláciu
–– dobre odoláva oteru, nestráca elasticitu
–– dlhá životnosť náteru

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SILIKáTOVýCH
PODKLADOV
A

Vulmsidizplan

Ochranný náter na betón a asfaltobetón
Vulmsidizplan je jednozložková disperzná hmota, určená na povrchové úpravy silikátových podkladov – betónu, terazza, silikátov,
asfaltobetónu, cementových a polymércementových poterov a pod. Používa sa ako nášľapná vrstva a ako náter na drevo a výrobky z dreva.
Po vyreagovaní vytvára húževnatý a pevný povlak monolitického charakteru a vlastností. Je odolný proti vode, UV žiareniu, alkáliám,
atmosférickým vplyvom priemyselných exhalátov a aj krátkodobému účinku ropných produktov a zriedených kyselín a zásad. Má vynikajúcu
priľnavosť k podkladu a odoláva strednému až ťažkému mechanickému namáhaniu.
Vulmsidizplan je náter, ktorý je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam určený na použitie vo výrobných halách, skladoch, garážach, na
ošetrenie a ochranu betónových skeletov, plotov, podláh a pod.
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NAŠE RIEŠENIE V OBLASTI

Ochrana, renovácia fasád
A

Vulmthistex

Disperzná farba predovšetkým na fasády
Vulmthistex je jednozložková disperzná farba určená na povrchové úpravy vonkajších i vnútorných stavebných prvkov. Zloženie farby
zabezpečuje dokonalú priľnavosť k podkladu a dlhodobé premostenie trhlín, preto je vhodná na všetky bežné stavebné materiály, ako
sú betóny, silikátové materiály, azbestocement, drevovláknité a drevotrieskové dosky, všetky druhy omietok, dreva a pod. Suchý náter je
dekoratívny, odolný proti nárazom, oteruvzdorný, veľmi dobre čistiteľný (aj tlakovou vodou). Náter je paropriepustný a jeho zloženie zabraňuje
rastu machov, plesní a rias.
Vulmthistex prednostne odporúčame na ochranu, renováciu a sanáciu fasád historických objektov pre mimoriadne nízku difúziu, vysokú
vodotesnosť a malú spotrebu.

Charakteristika:
–– dobre sa tónuje, čím je možné dosiahnuť rôzne odtiene
–– rýchlo schne
–– bez zápachu, čo uľahčuje manipuláciu
–– má výborné krycie schopnosti
–– dokonale prilieha k podkladu
–– široký výber spôsobu nanášania (valček, štetec, striekanie)

Odstraňovanie graffiti a farieb
A

Vulmantigraffiti

Vulmantigraffiti je čistiaci prostriedok založený na vodnej báze. Je vhodný na odstraňovanie graffiti z rôznych objektov ako sú vagóny,
autobusy, budovy a podobných povrchov, hliníka a dreva. Pred aplikáciou treba vykonať skúšku reakcie s podkladovou farbou. Prípravok je
možné použiť aj na betón, dlaždice a pod.
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PENETRÁCIA A DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Penetračné nátery
A

Vulmpropen

Penetračný prostriedok
Vulmpropen je univerzálny penetračný prostriedok na báze akrylátovej živice, odpeňovača a špeciálnych aditív. Prípravok je vodou riediteľný,
vhodný k zjednoteniu nasiakavosti poréznych materiálov, obmedzuje tvorbu trhlín na finálnych povrchových úpravách stavebných dielov,
zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náterov, lepidiel alebo tmelov na penetrovaných podkladoch. Tento hlbokopenetračný materiál vynikajúco
izoluje pred pôsobením vody a je jednostranne paropriepustný.
Vulmpropen je určený na napúšťanie savých podkladov ako sú vláknocementové, trieskocementové, drevotrieskové a drevovláknité dosky,
sadrokartón, betón, pórobetón, vápenná, sadrová, vápennocementová omietka a iné. Je vhodný ako penetračný prostriedok pre nátery
systému Vulmsidizol.

Charakteristika:
–– nanáša sa valčekom, štetcom, striekaním
–– rýchlo schne
–– bez zápachu jednoducho riediteľný vodou
–– po aplikovaní penetračného náteru sa zníži spotreba vrchnej farby

B

Vulmpropex

Penetračný prostriedok
Vulmpropex je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice
obsahujúcej aditíva, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).
Používa sa ako penetrácia pred použitím systémov Vulmproepox na nátery betónových povrchov minimálne 7 dní starých s obsahom vlhkosti
maximálne 35 % a aj na nezaizolované povrchy. Taktiež sa využíva ako samonivelačná hmota po pridaní kremičitého piesku. Náter je veľmi
húževnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických látok, ropných produktov, saponátov a rozpúšťadiel.

Charakteristika:
–– húževnatý a tvrdý povrch
–– dobrá mechanická a chemická odolnosť
–– odolnosť proti prenikaniu kvapalín
–– priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Tesniaci tmel
A

Vulmsidiflex

Univerzálny disperzný tesniaci tmel
Vulmsidiflex je jednozložkový pastovitý disperzný tmel, vyvinutý na báze elastoméru s dispergovanými plnivami a prísadou modifikačných
aditív. Je určený na tesnenie škár a puklín obvodových plášťov budov, sklenených výplní a kovových konštrukcií. V interiéroch sa ním utesňujú
stropné a stenové medzery, vytvára spoje medzi montovanými priečkami z pórobetónu, drevotriesky, sadrokartónu, dosák z minerálnej vlny
a pod. Materiál je vhodný aj na lepenie dlažieb, obkladov a izolačných materiálov (napr. polystyrén). Po vyreagovaní je nerozpustný vo vode.
V autoopravárenstve sa používa na ochranu podvozkov automobilov a ako tesniaca, antivibračná a protihluková izolácia.
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