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Profesionální systém zabudování 
poklopů a mříží

POKLOPSYSTEM s.r.o. je jedinou firmou v Čechách a na Slovensku, která se 
dlouhodobě zabývá profesionálním zabudováním – montáží kanalizačních 
poklopů a dešťových mříží. Jako i dodávkou samostatných komponentů 
potřebných na realizaci díla.

Jsme schopni rychle a kvalitně zrealizovat opravu kanalizačních poklopů, 
dešťových mříží a vodovodních poklopů.

Při naší činnosti používame kvalitní, dlhodobě prověřené hmoty IZOLSAN 
a poklopy KASI.

Práci realizujeme s nejmodernější technikou světové úrovně.

Dodávame také rychle tuhnoucí malty a asfalty IZOLSAN.

Působnost firmy je na celém území České republiky.

Pro svoje zákazníky pořádáme v případě zájmu odborné semináře.

POKLOPSYSTEM  s.r.o.
Teslova 3
301 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: +420 378 051 460
E-mail: info@poklopsystem.cz

www.poklopsystem.cz

POKLOPSYSTEM  s.r.o.
Zvolenská cesta 46
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 905 530 064
E-mail: info@poklopsystem.sk
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IZOLSAN HF
Zálivková a maltová rychle tuhnoucí 
hmota pro zabudování poklopů

Zálivková směs s náběhem tvrdosti po 7 
minutách 
Jednosložková rychle tuhnoucí cementová zálivková směs pro 
zabudování kanalizačních poklopů, uličních vpustí a vodovodních 
poklopů. 

Izolsan HF je cementová, rychle tvrdnoucí tekutá malta vhodná 
pro zalévání otvorů v tloušťce od 10 do 80 mm. Používá se 
pro zalévání kanalizačních poklopů a dalších prvků, kde je 
požadováno rychlé obnovení provozu. Používá se také k drobným 
opravám betonových ploch.

VÝHODY:
Izolsan HF se dodává v hotovém balení jako suchá 
prefabrikovaná směs, která se míchá pouze s vodou.

● Má rychlý nárůst pevnosti – již po 30 minutách je zatížitelná 
kamionovou dopravou

● Je nesmrštivá
● Je vysoce tekutá
● Má vysokou pevnost
● Neobsahuje chloridy
● Jednokomponentní, přidává se pouze voda
● Vysoká přídržnost k betonu i oceli bez speciálního adhezního 

můstku
● Velmi dobrá mrazuvzdornost
● Velmi dobrá odolnost proti chemickým rozmrazovacím pro-

středkům
● Nízká nasákavost
● Dobrá odolnost proti obrusu

RYCHLÉ A DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ

IZOLSAN FIX
Rychle tuhnoucí opravná hmota pro 
zabudování poklopů

Maltová směs s náběhem tvrdosti po 15 
minutách
Jednosložková rychle tuhnoucí cementová maltová směs pro 
zabudování kanalizačních poklopů, uličních vpustí a vodovodních 
poklopů.

Izolsan FIX je cementová, rychle tvrdnoucí univerzální opravná 
malta vhodná pro opravy betonových konstrukcí v tloušťce od 
10 do 100 mm (10 až 40 mm u svislých ploch) v jedné vrstvě. 
Izolsan FIX je vhodný tam, kde je třeba dobu přerušení provozu 
pro opravu zkrátit na minimum.

VÝHODY:
Izolsan FIX se dodává v hotovém balení jako suchá prefabrikova-
ná směs, která se míchá pouze s vodou. 

● Má rychlý nárůst pevnosti – již po 90 minutách je zatížitelná 
kamionovou dopravou

● Je nesmrštivá
● Má vysokou pevnost
● Neobsahuje chloridy
● Jednokomponentní, přidává se pouze voda
● Vysoká přídržnost k betonu i oceli bez speciálního adhezního 

můstku
● Velmi dobrá mrazuvzdornost
● Velmi dobrá odolnost proti chemickým rozmrazovacím pro-

středkům
● Nízká nasákavost
● Velmi dobrá odolnost proti obrusu
● Již po dvou hodinách zatížitelná vodou
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IZOLSAN ASFALT – opravy, které drží

Studená asfaltová směs
IZOLSAN ASFALT je využíván k odstraňování poškozených míst na vozovkách, 
k vyplňování výtluků, uzavírání trhlin, stejně tak i k mauálnímu vybudování 
přístupových komunikací u rodinných domů apod.

● Produkt je možné použít pro profesionální firmy, tak pro privátní sektor
● Po nově vybudovaných i opravovaných plochách se může okamžitě jezdit
● IZOLSAN ASFALT se skládá výhradně s ekologických surovin a je recyklovatelný
● Produkt může být používán při extrémních podmínkách při teplotě až –25 ºC a na vlhký 

podklad
● Po ukončení prací můžeme okamžitě obnovit provoz

VLASTNOSTI:
● Zpracovatelný za studena
● Rychlé tvrdnutí – okamžité spuštěn provozu
● Aplikace i bez použití mechanizmů
● Vysoká přilnavost k betonu, živičným podkladům a litině výrobků
● Nenarušuje nový asfalt, dá se aplikovat i ve více vrstvách
● Je možné ho odfrézovat
● Na poškozené místo se může asfalt aplikovat bez použití penetrace a zálivky 

CHOVÁNÍ MATERIÁLU:
IZOLSAN ASFALT je působením zhutnění během krátké doby vytrvrzený. Hutněním se 
reakce tuhnutí urychluje. 
IZOLSAF ASFALT dosáhne své konečné tvrdosti v čase závislém na tlakovém působení 
na materiál. 
Při aplikaci materiálu bez hutnění, probíhá tvrdnutí delší dobu.
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