
Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

červená, šedá, 

bílá
kg 25 148 Kč 3 700 Kč

červená, šedá, 

bílá
kg 6 161 Kč 966 Kč

červená, šedá, 

bílá
kg 1 213 Kč 213 Kč

červená, bílá kg 20 346 Kč 6 920 Kč

červená, bílá kg 10 379 Kč 3 790 Kč

červená, bílá kg 5 397 Kč 1 985 Kč

šedá, jiné RAL kg 20 413 Kč 8 260 Kč

šedá, jiné RAL kg 10 446 Kč 4 460 Kč

šedá, jiné RAL kg 5 472 Kč 2 360 Kč

červená, bílá kg 20 417 Kč 8 340 Kč

červená, bílá kg 10 452 Kč 4 520 Kč

červená, bílá kg 5 510 Kč 2 550 Kč

šedá kg 20 479 Kč 9 580 Kč

šedá kg 10 515 Kč 5 150 Kč

šedá kg 5 546 Kč 2 730 Kč

MARISEAL ® DETAIL

Detailová,elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná 

membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Obsahuje 

polyesterová vlákna, která zajistí u vytváření detailů zpevnění materiálu. 

Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost 

vůči prasklinám. tažnost až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C 

do +80°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory 

(koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené 

střechy. Aplikace štětcem. Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti 

podkladu.

šedá kg 6 197 Kč 1 182 Kč 1,5 - 2,5kg/m2 394 Kč

MARISEAL ® 250  

Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, 

používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na 

širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost 

až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti 

vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). 

Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo 

nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.

1,5 - 2,5kg/m2

MARISEAL ® 400

Vysoce elastický, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr 

k dlouhodobé ochraně izolačních membrán. Maximální odolnost UV záření, 

stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal. 

Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Doporučen pro střechy se střední 

pochůzností.

Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15 – 0,25 kg/m2.

0,15 - 0,25kg/m2

Nátěry střech, balkonů, teras, vhkých prostor, pochozích ploch stadiónů, parkovišť

Maloobchodní ceník platný od 31.1.2019

296 Kč

69 Kč

83 Kč

83 Kč

96 Kč

MARISEAL ® 420

Středně tvrdý, oděru odolný, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, 

vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán. Maximální odolnost 

UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány 

Mariseal pro vysoce pochůzné plochy (stadiony) a parkoviště. Aplikace 

válečkem nebo nástřikem (airless).

Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15-0,25 kg/m2.

0,15 - 0,25kg/m2



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

MARISEAL 

KATALISATOR

Aditivum (katalyzátor) pro hydroizolační systém Mariseal 250, 260, 270. 

Rozpouštědlový. Katalyzátor pro systém Mariseal (možnost nanesení Mariseal 

250, v jednom pracovním kroku do síly vrstvy 3 mm pro zkrácení pracovní 

doby). Doporučeno pro aplikaci nástřikem. Zkracuje dobu tuhnutí při nižších 

teplotách. Poměr míchání: Mariseal 250 : Mariseal Katalizátor – 25 kg : 1 kg

bezbarvá kg 1 360 Kč 360 Kč 29 Kč

červená, šedá, 

bílá
kg 20 154 Kč 3 080 Kč

červená, šedá, 

bílá
kg 12,5 175 Kč 2 188 Kč

červená, šedá, 

bílá
kg 1 237 Kč 237 Kč

-

role 

0,2 x 

100

m

1 929 Kč 929 Kč detailová/1m 19 Kč

-

role 

1 x 

100

m

1 4 142 Kč 4 142 Kč
1,1m2 /1m2 

plochy
37 Kč

MARITRANS ® TILE-

PRIMER

Jednokomponentní, bezbarvý, rozpouštědlový, základní nátěr a adhezní můstek. 

Zvyšuje přilnavost k minerálním podkladům jako sklo, glazovaná dlažba, atd. 

Adhezní můstek pro aplikaci tekutých hydroizolačních membrán na sklo a 

glazovanou dlažbu. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,05 – 0,10 kg/m2.

Transparent kg

1

458 Kč 458 Kč 0,05 - 0,1kg/m2 34 Kč

308 Kč

Transparentní polyuretany pro dodatečnou izolaci protékajících teras, izolaci světlíků, dodatečná ochrana polykarbonátů proti poškození kroupami a UV záření.

MARISEAL ®  Fabric

Polyesterová netkaná geotextilie (60-65 gr/m2) pro Mariseal 250, 260, BT, 300 a 

další tekuté hydroizolační materiály. Polyesterová netkaná geotextilie pro 

systémy Mariseal a riziková napojení: střecha-zeď, praskliny, odpady, komíny, 

atd.

MARISEAL ® 250  

AQUA

Elastická,  tekutá, jednosložková, vodou ředitelná 100% polyuretanový 

hydroizolace. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká 

přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 2000 %, odolná vůči UV 

záření a teplotám od -30°C do +80°C. Bez rozpouštědel. Izolace proti vodě na 

střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na 

betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem 

(airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5-2 kg/m2

1,5 - 2kg/m2



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

20

462 Kč 9 240 Kč

10

498 Kč 4 980 Kč

5
537 Kč 2 685 Kč

1

587 Kč 587 Kč

20

537 Kč 10 740 Kč

10

588 Kč 5 880 Kč

5

630 Kč 3 150 Kč

1
680 Kč 680 Kč

10
548 Kč 5 480 Kč

4
597 Kč 2 388 Kč

1
668 Kč 668 Kč

Transparent kg 0,8 - 1,2kg/m2

MARITRANS ® FINISH Matující lak na materiály Maritrans a Maritrans MD Transparent kg 0,05 - 0,1kg/m2

347 Kč

537 Kč

41 Kč

MARITRANS ® MD

Tvrdá-elastická, bezbarvá, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná 

membrána, používaná pro dlouhodobé izolace. Vytváří trvanlivou hydroizolační 

folii s výbornou přilnavostí na skle, dlažbě, polykarbonátu a mnoha dalších 

materiálech. Odolná UV záření, barevně stálá- nežloutne, odolná vodě a 

povětrnostním vlivům. Je pojízdná a neměkne při vyšší teplotách. Je elastická i 

při teplotách pod 0 st. C. Ochrana před vodou, mrazem, smogem a kyselými 

dešti.Testována a certifikována státní zkušebnou MPABraunschweig. že se 

neodírá(nekříduje),  propustná voním parám. Aplikace štětcem, válečkem. 

Maritrans MD je vhodný na vrchní nátěr podlah s barvenými písky, nebo na 

kamenné koberce.

Transparent kg 0,3 - 1kg/m2

MARITRANS ®

Tvrdá-elastická, bezbarvá, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná 

membrána, používaná pro dlouhodobé izolace. Vytváří trvanlivou hydroizolační 

folii s výbornou přilnavostí na skle, dlažbě, polykarbonátu a mnoha dalších 

materiálech. Odolná UV záření, barevně stálá- nežloutne, odolná vodě a 

povětrnostním vlivům. Je pojízdná a neměkne při vyšší teplotách. Je elastická i 

při teplotách pod 0 st. C. Ochrana před vodou, mrazem, smogem a kyselými 

dešti.Testována a certifikována státní zkušebnou MPABraunschweig. že se 

neodírá(nekříduje),  propustná voním parám. Aplikace štětcem, válečkem. 

Maritrans je vhodný zejména jako dodatečné izolace proti vodě všude tam, kde 

je požadován transparentní nátěr.



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

MARITRANS 

SEALER®

MARITRANS SEALER je transparentní, trvanlivý, elastický, tvrdý, 

dvousložkový, alifatický, polyuretanový nátěr, který se používá pro dlouhodobou 

hydroizolaci. Tento high-tech nátěr je stabilní proti UV záření, nežloutne, 

nevykazuje známky křídovatění, je odolný proti alkalickým roztokům a i po 

procesu stárnutí zůstává transparentní a tvrdý. MARITRANS SEALER 

polymerizuje chemickou reakcí dvou složek. MARITRANS SEALER se používá 

jako transparentní nátěr/membrána

v aplikacích jako např.:

• podlahy s vysokými mechanickými požadavky, přes epoxidové

nebo polyuretanové materiály

• izolace na průhledné lakované podlahy se střední mechanickou

zátěží, přes beton

• izolace podlah se speciální skladbou, jako např. polymermalty

(pojivo)

Může být rovněž využit jako transparentní, ochranný nátěr na podlahy

s vysokým zatížením chemickými úkapy jako např. kyselé roztoky,

oleje. atd.

Transparent kg 5 + 5 793 Kč 7 930 Kč

0,3-0,5kg/m2,                              

kamenné koberce 

pojivo 1,5kg/25kg 

kamene 

317 Kč

MARISEAL ® 500
MARISEAL ® 560 - dvousložková polyurea aplikovaná dvoucestným stříkacím 

zařízením s předehřevem. 
Šedá litrů 200+200 #ODKAZ! 0 Kč Na dotaz

MARISEAL ® 560

MARISEAL ® 560 je prvotřídní, kapalná, vysoce trvalé elastické, za studena 

aplikovaná a za studena vytvrzující, dvoukomponentní modifikovaná Polyurea / 

Polymočovina membrána k použití pro dlouhotrvající hydroizolace .Lze 

aplikovat štětcem, válečkem, stříkáním. MARISEAL ® 560 je založen na čisté 

elastomerní hydrofobní pryskyřici, které mají za následek vynikající mechanické, 

chemické, tepelné vlastnosti a přirozené odolnosti produktu. Vytvrzuje reakcí 

dvou složek.

Šedá kg 26 148 Kč 3 848 Kč 1,5-2,5kg/m2 296 Kč

Střešní izolace - materiál polyurea a polyurea hybrid



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

- kg

20 272 Kč 5 440 Kč

- kg

4 323 Kč 1 292 Kč

- kg
20 107 Kč 2 140 Kč

- kg
5 123 Kč 615 Kč

- kg
1 151 Kč 151 Kč

červená, šedá 

bílá, šedá kg

20 154 Kč 3 080 Kč

červená, šedá 

bílá, šedá kg

12,5 168 Kč 2 100 Kč

červená, šedá 

bílá, šedá kg

1 212 Kč 212 Kč

červená, bílá, 

šedá kg

20 421 Kč 8 420 Kč

červená, bílá, 

šedá kg
12 434 Kč 5 208 Kč

červená, bílá, 

šedá kg
4 441 Kč 1 764 Kč

MARISEAL ® 250  

AQUA

Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána na 

vodní bázi používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající 

přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči 

prasklinám, tažnost až 2000 %, tažnost při teplotách -25°C 1900%. Odolná vůči 

UV záření a teplotám od -40°C do +90°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, 

balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, 

mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba 

při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.

1,5 - 2kg/m2

MARISEAL ® 400 

AQUA

Vysoce elastický, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr 

k dlouhodobé ochraně izolačních membrán na vodní bázi. Maximální odolnost 

UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány 

Mariseal. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Doporučen pro střechy se 

střední pochůzností.

Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15 – 0,25 kg/m2.

0,15 - 0,25kg/m2

Střešní izolace - na vodní bázi

41 Kč

21 Kč

308 Kč

84 Kč

MARISEAL ® AQUA 

PRIMER

Dvou komponentní, bezbarvý, vodou ředitelný, epoxidový základní 

nátěr.Stabilizuje povrch a poskytuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy. 

Speciálně doporučen na staré bitumenové, asfaltové pásy, povlaky na bázi 

asfaltu, různé kovy, hladký beton staré akrylové nátěry. Může být použít jako 

základní nátěr na vlhký beton.

0,15kg/m2

MARISEAL ® 710 

AQUA

Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový základní nátěr pod hydroizolační 

membrány na vodní bázi. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, 

cementové stěrky, dřevo, atd. Je možné použit jako základní nátěr pro tekuté 

hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.

0,2kg/m2



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

- kg 20 279 Kč 5 580 Kč

- kg 4 332 Kč 1 328 Kč

- kg 20 96 Kč 1 920 Kč

- kg 5 110 Kč 550 Kč

červená, bílá, 

šedá
kg 25 95 Kč 2 375 Kč

červená, bílá, 

šedá
kg 15 102 Kč 1 530 Kč

červená, bílá, 

šedá kg
4 114 Kč 456 Kč

šedá kg 25 127 Kč 3 175 Kč

šedá kg 6 149 Kč 894 Kč

šedá kg 1 183 Kč 183 Kč

- kg 20 264 Kč 5 280 Kč

- kg 4 315 Kč 1 260 Kč

MARITHAN PRIMER 

EP

Dvoukomponentní, transparentní, základní epoxidový nátěr na vodní bázi. 

Zpevňuje betonové povrchy a má vynikající přídržnost k betonu, cementovým 

stěrkám, dřevu, keramice, kovu, asfaltu.

0,2kg/m2

Levná hydroizolace na vodní bázi - hybridní materiál na polyuretanové bázi - kvalitnější alternativa akrylátových systémů

56 Kč

19 Kč

190 Kč

Izolace na rozpouštědlové bázi v interiérech - sprchové kouty, kuchyně, pružná izolace pod dlažbu materiál není odolný UV záření

MARITHAN PRIMER 

PU

Jednokomponentní, transparentní vysoce-elastický, rychle tvrdnoucí, základní 

polyuretanový nátěr na vodní bázi. Zpevňuje betonové povrchy a má vynikající 

přídržnost k betonu, cementovým stěrkám, dřevu a starým bitumenovým 

izolacím.

0,2kg/m2

MARITHAN

Elastická, tekutá, vodou ředitelná, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná 

membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě (tekutá lepenka). 

Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost 

vůči prasklinám, tažnost až 500%, odolná vůči UV záření a teplotám od – 15 st. 

C do + 70 st.C

1,5 - 2kg/m2

222 Kč

Primery pro aplikaci hydroizolačních systémů 

40 Kč
MARISEAL ® AQUA 

PRIMER

Dvou komponentní, bezbarvý, vodou ředitelný, epoxidový základní 

nátěr.Stabilizuje povrch a poskytuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy. 

Speciálně doporučen na staré bitumenové, asfaltové pásy, povlaky na bázi 

asfaltu, různé kovy, hladký beton staré akrylové nátěry. Může být použít jako 

základní nátěr na vlhký beton.

0,15kg/m2

MARISEAL ® 260

Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, 

používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na 

širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost 

až 900 %, odolná vůči teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě a do 

vlhkých prostor (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, 

mostovky, zelené střechy a všude tam, kde nedojde k zatížení izolace UV 

zářením. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 

1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu. 

1,5 - 2kg/m2



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

- kg 17 196 Kč 3 332 Kč

- kg 5 223 Kč 1 115 Kč

- kg 1 258 Kč 258 Kč

- kg 17 274 Kč 4 658 Kč

- kg
5

344 Kč
1 720 Kč

- kg 1
409 Kč

409 Kč

- kg
12

436 Kč
5 232 Kč

- kg 6

461 Kč

2 766 Kč

40 145 Kč 5 800 Kč

10 183 Kč 1 830 Kč

Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový rozpouštědlový základní nátěr pod 

hydroizolační membrány. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, 

cementové stěrky, dřevo, staré asfaltové a bitumenové povrchy. Je možné 

použit jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. 

Zpevňuje křehké podklady.

0,2kg/m2

MARISEAL ® 750

Tvrdý, dvou komponentní, bezbarvý, bezrozpouštědlový, epoxidový základní 

nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolnosti (tekutá lepenka). 

Vynikající přilnavost ke všem podkladům.Parotěsná zábrana. Základní nátěr pro 

savé i nesavé povrchy. Doporučen pro nesavé podklady jako teraso, hlazený 

beton, kovy. Doporučen pro systém Mariseal 300. 

0,25kg/m2

39 Kč

55 Kč

109 Kč

 Zemní izolace - velmi vysoká elastičnost, odolnost proti poškození, rychlá aplikace

290 Kč

MARISEAL ® 710 

Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový rozpouštědlový základní nátěr pod 

hydroizolační membrány. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, 

cementové stěrky, dřevo, atd. Je možné použit jako základní nátěr pro tekuté 

hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.

0,2kg/m2

MARISEAL ® 600

MARISEAL ® 600 je rychle vytvrzující, tekutá , vysoce trvale elastická, za 

studena aplikovaná a za studena vytvrzující, bitumenem modifikovaná, 

dvousložková polyuretanová membrána pro dlouhodobé izolace. Na bázi 

rozpouštědla. Průtažnost 2400%. Používá se na hydroizolace základů, opěrných 

zdí, mostů, izolace teras (nutno přikrýt dlažbou), izolace zelených střech apod. 

Materiál vlastní atest protiradonové ochrany.

černá kg 1,2 - 2 kg/m2

MARISEAL ® 730 



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

MARISEAL ® 670

MARISEAL ® 670 je tekutá, jednosložková, bitumenem obohacená 

polyuretanová hydroizolační membrána používaná pro dlouhodobou 

hydroizolaci a ochranu. Má vynikající přilnavost k téměř všem druhům 

podkladu, umožňuje přemostění trhlin i při nízkých teplotách a má vysokou 

odolnost proti stojaté vodě. Udržuje si svou elasticitu při teplotním rozmezí od -

40°C do +90°C. Průtažnost proti přetržení 600%. Používá se na hydroizolace 

základů, opěrných zdí, betonových konstrukcí, atd. Lze použít i na zelené 

střechy, mokré plochy (pod obklady v koupelně, na terasách, balkonech, atd.). 

Využívá se pro opravy starých bitumenových pásů.

černá kg 25 122 Kč 3 050 Kč 1,4 - 2kg/m2 207 Kč

kg

17,5 187 Kč 3 273 Kč

kg

7 216 Kč 1 512 Kč

kg 20 267 Kč 5 340 Kč

kg 5 319 Kč 1 595 Kč

kg 1 354 Kč 354 Kč

MARIFLEX PU30
Jednosložkový, elastický, thixotropní, polyuretanový tmel s nízkým modulem 

pružnosti vhodný k vyplňování horizontálních a vertikálních spár. 
šedá, bílá ml 600 168 Kč 168 Kč

1ks=600ml 

(salám)

MARIFLEX PU40
Jednosložkový, elastický, thixotropní, polyuretanový tmel s vysokým modulem 

pružnosti vhodný k vyplňování horizontálních a vertikálních spár. 
šedá, bílá ml 600 168 Kč 168 Kč

1ks=600ml 

(salám)

MARISEAL ® 300

Tvrdá-elastická, tekutá, polotixotropní, dvousložková, polyuretanová, vodě 

odolná membrána s dlouhodobou ochranou a životnosti. Materiál je 

certifikován a odpovídá evropským a německým normám pro přímý styk 

s pitnou vodou. Lze ji použít na nátěry bazénů, nádrží na pitnou vodu, nátěry 

potrubí, kanálů. Membrána zachovává svou pružnost i při nízkých teplotách. 

Možnost aplikace horizontálně i vertikálně. Bez rozpouštědel.

bílá, modrá 1,4 - 2,1kg/m2

MARIPOOL

Jednosložkový, s odolností proti chemikáliím a abrazi, alifatický, tenkovrstvý 

bazénový nátěr. Barevná stálost, odolává UV záření a bazénovým chemikáliím. 

Dobře odolává klimatickým podmínkám, může být tedy aplikován i ve 

venkovních bazénech.

modrá, béžová, 

bílá
0,45kg/m2/3vrstvy

Hydroizolace a nátěry bazénů

393 Kč

120 Kč

Polyuretanové tmely na svislé i vodorovné plochy



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

MARIFLEX PU30 SL
Dvousložkový, elastický, polyuretanový, rychletuhnoucí, samonivelační tmel 

vhodný k vypnění dilatačních spár v podlahách. Nízký modul pružnosti.
šedá, černá kg 6 289 Kč 1 734 Kč

MARIFLEX PU40 SL
Dvousložkový, elastický, polyuretanový, rychletuhnoucí, samonivelační tmel 

vhodný k vypnění dilatačních spár v podlahách. Vysoký modul pružnosti.
šedá, černá kg 6 289 Kč 1 734 Kč

kg 15 197 Kč 2 955 Kč

kg 4 236 Kč 944 Kč

kg 1 258 Kč 258 Kč

kg 20 395 Kč 7 900 Kč

kg 5 446 Kč 2 230 Kč

kg 1 502 Kč 502 Kč

kg 17 197 Kč 3 349 Kč

kg 5 224 Kč 1 120 Kč

kg 1 254 Kč 254 Kč

kg 17 295 Kč 5 015 Kč

kg 4 343 Kč 1 372 Kč

kg 1 380 Kč 380 Kč

0,15/m2/1 vrstva

MARISEAL ® 800

Jedno komponentní, bezbarvý, hluboko penetrující a zpevňující beton, omítky, 

na bázi siloxan/silanu pro dlouhodobou ochranu fasád před vodou a ochranou 

před UV zářením, hydrofobní přípravek je vhodný na přírodní kámen, vápenec, 

cihly, atd.

transparent 0,2/m2/1 vrstva

Nátěry na beton, kámen, odpuzovače vody a oleje

39 Kč

79 Kč

30 Kč

59 KčMARISEAL ® 770

Polotvrdý, jednosložkový, nežloutnoucí, bezbarvý, rozpouštědlový, alifatický 

polyuretanový lak s vynikající přilnavostí k široké škále podkladů. Excelentní 

otěruvzdornost a ochrana před mrazem, vodou, exhalacemi. Bezbarvý lak na 

přírodní kámen, cihly a dřevěné obklady na zdi a podlahy. 

transparent 0,2/m2/1 vrstva

MARISEAL ® 800+

Jedno komponentní, bezbarvý, hluboko penetrující a zpevňující beton, omítky, 

na bázi siloxan/silanu pro dlouhodobou ochranu fasád před vodou a ochranou 

před UV zářením, olejem, hydrofobní přípravek je vhodný na přírodní kámen, 

vápenec, cihly, atd.

transparent 0,2/m2/1 vrstva

MARISEAL ® 700

Polotuhý, transparentní, jednosložkový, polyuretanový tmel, který penetruje a 

stabilizuje beton, stěny, omítky proti vzlínající vlhkosti. Zejména ve sklepních 

prostorách, suterénech budov apod.

transparent



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

kg 17 220 Kč 3 740 Kč

kg 4 343 Kč 1 372 Kč

kg 1 380 Kč 380 Kč

kg 20 244 Kč 4 880 Kč

kg 10 269 Kč 2 690 Kč

kg 5 287 Kč 1 435 Kč

kg 20 262 Kč 5 240 Kč

kg 10 294 Kč 2 940 Kč

kg 5 319 Kč 1 595 Kč

kg 20 447 Kč 8 940 Kč

kg 10 484 Kč 4 840 Kč

kg 5 543 Kč 2 715 Kč

kg 20 511 Kč 10 220 Kč

kg 10 548 Kč 5 480 Kč

kg 5 580 Kč 2 900 Kč

kg 17 470 Kč 7 990 Kč

kg 10 502 Kč 5 020 Kč

kg 5 525 Kč 2 625 Kč

Lesklý, průhledný, polotuhý, jednosložkový alifatický polyuretanový povlak s 

vysokou odolností proti nárazu i otěru s velmi dobrou UV stabilitou. 

Využívá se jako průhledná vrchní vrstva při nátěrech podlah nebo jako 

průhledný protiprašný nátěr. Díky svým vlastnostem je široce používán pro 

dekorativní podlahy, např. kanceláře, maloobchody, show-roomy, restaurace, 

atd.

transparent 0,15/m2/1 vrstva

MARIPUR ® 7200

Polotvrdý, jednokomponentní, barevný, rozpouštědlový, polyuretanový nátěr s 

vysokou chemickou a mechanickou odolností. Vynikající přilnavost ke všem 

podkladům, odolnost UV záření a stojící vodě. Široká škála odstínů na vyžádání. 

Jedná se o tenkovrstvý středně odolný barevný nátěr na podlahy v parkovištích, 

velkoobchodech, atd. Pro interiéry a exteriéry. 

šedá, červená 0,2/m2/1 vrstva

Jiná RAL - 

možno objednat 

nad 200kg

0,2/m2/1 vrstva

MARIPUR ® 7100

Polotvrdý, jednokomponentní, barevný, rozpouštědlový, polyuretanový nátěr s 

vysokou chemickou a mechanickou odolností. Široká škála odstínů na vyžádání. 

Jedná se o tenkovrstvý středně odolný barevný nátěr. Využití na podlahy v 

parkovištích, velkoobchodech, atd. Pro interiéry. 

šedá, červená 0,15/m2/1 vrstva

Jiná RAL - 

možno objednat 

nad 200kg

0,15/m2/1 vrstva

Jednokomponentní polyuretanové nátěry na podlahy - TENKOVRSTVÉ

37 Kč

39 Kč

89 Kč

102 Kč

44 KčMARISEAL ® 760

Polotvrdý, jednosložkový, transparentní, hluboko penetrující, UV stabilní 

hydroizolační alifatický polymetyl metakrylátový lak s vynikající přilnavostí k 

téměř všem podkladům. Vyniká vysokou chemickou odolností a je vhodný pro 

vysoké zatížení pěším provozem a lehké zatížení automobilovým průmyslem. 

Transparentní nátěr přírodních kamenů, cihel nebo betonových povrchů. 

Stabilizuje povrchy omítek a betonů.

transparent 0,2/m2/1 vrstva

71 KčMARIPUR ® 7700



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers

Název výrobku Popis Barva MJ Balení 
Kč/kg bez 

DPH

Cena za 

balení bez 

DPH

Teoretická 

spotřeba/m2

Průměrná 

orientační cena 

/m2

kg 17 712 Kč 12 104 Kč

kg 10 744 Kč 7 440 Kč

kg 5 790 Kč 3 950 Kč

MARICOAT ® 2000

Polotuhý, dvousložkový, bezrozpouštědlový, samonivelační polyuretanový nátěr. 

Jedná se o silnovrstvý nátěr pro podlahy se středním stupněm zátěže. Tloušťka 

cca 1-3 mm. Určen do interiérů. Např. kanceláře, nemocnice, show-roomy, atd.

šedá kg 12 228 Kč 2 736 Kč 1,4kg/m2/1 mm 319 Kč

MARICOAT ® 2000 F

Polotuhý, dvousložkový, bezrozpuštědlový, samonivelační, polyuretanový nátěr 

s protipožární odolností (certifikát IMO FTPC dle ISO 1716:1973. Jedná se o 

silnovrstvý nátěr pro podlahy se středním stupněm zátěže, s protipožární 

odolností. Tloušťka cca 1-3 mm. Určen do interiérů. Např. veřejné budovy, 

kabiny, lodní paluby, atd.

šedá kg 8,4 265 Kč 2 226 Kč 1,4kg/m2/1 mm 371 Kč

kg 17 196 Kč 3 332 Kč

kg 10 212 Kč 2 120 Kč

kg 5 223 Kč 1 115 Kč

kg 12 436 Kč 5 232 Kč

kg 6 461 Kč 2 766 Kč

MARIPUR ® 7800

Bezrozpouštědlový, lesklý, transparentní, saténově matný, jednokomponentní 

nátěr na podlahy na polyuretanové bázi. Vyniká excelentní odolností proti abrazi 

a chemikáliím. Je odolný proti UV záření, nežloutne. Lze použít v interiéru i 

exteriéru. Používá se jako tenkovrstvý protiprašný nátěr na podlahy nebo jako 

transparentní saténově matný vrchní nátěr na jiné podlahové systému. Pro 

exteriér i interiér. Využití: parkovací domy, show-roomy, kanceláře, obchodní 

domy, atd.

transparent 0,2/m2/1 vrstva 142 Kč

Dvou komponentní polyuretanové nátěry na podlahy - SILNOVRSTVÉ, STĚRKY

Penetrace pod podlahové nátěry a stěrky

29 Kč

87 Kč

MARIPUR ® 7000

Jednosložkový, bezbarvý, rozpouštědlový, polotvrdý, hluboko penetrující 

polyuretanový základní nátěr s vysokou chemickou a mechanckou odolností. 

Vynikající přilnavost ke všem savým podkladům. Využití: jako základní nátěr 

pro další nátěry a stěrky na polyuretanové bázi. Určen především pro savé 

podklady, např. beton, dřevo.

transparent 0,15/m2/1 vrstva

MARIPOX ® 2510

Dvousložkový, bezbarvý, tvrdý, epoxidový základní nátěr vhodný do vysokého 

chemického a mechanického zatížení. Vynikajjící přilnavost ke všem 

podkladům. Využití: jako základní nátěr pro polyuretanové a epoxidové stěrky a 

nátěry. Především na nesavé podklady jako drátkobeton, teraso, kovy, apod.

transparent 0,2/m2/1 vrstva



Distributor pro ČR

REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, 53953
Ceník výrobků Maris Polymers
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Kč/kg bez 
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MARICOAT ® 2065
Thixotropní dvoukomponentní polyuretanová pasta vhodná k opravám prasklin 

před použitím polyuretanových, nebo epoxidových systémů.
béžová kg 1,2 218 Kč 262 Kč

kg 20 101 Kč 2 020 Kč

kg 5 115 Kč 575 Kč

kg 1 130 Kč 130 Kč

kg 20 106 Kč 2 120 Kč

kg 5 120 Kč 600 Kč

kg 1 135 Kč 135 Kč

kg 200 251 Kč 50 200 Kč

kg 20 269 Kč 5 380 Kč

kg 5 321 Kč 1 605 Kč

Poznámky:

MARILATEX PU ® 

MARILATEX® PU je modifikovaný polyuretanový latex (PUD). Zlepšuje 

vlastnosti malty, betonu. Zvyšuje přilnavost k podkladu, pružnost, snižuje 

smrštění, zvyšuje odolnost vůči chemickým vlivům a oděru. Ideální pro 

vytvoření lepicí vrstvy mezi starým a novým betonem nebo maltou.

mléčná
1-2,5kg/50kg 

cementu

MARISPORT ® 9100 

Transparentní jednosložková polyuretanová pojivová pryskyřice s vysokou 

elasticitou. Mechanicky a chemicky odolná, vhodná pro použití na směsy 

reciklované gumy, nebo EPDM granulátu používaného na sportovní povrchy.

hmotnostně 

reciklát : pojivo 

100:20 až 25

MARILATEX ® 
Plastifikátor - disperze do cementových omítek a betonů. Zlepšuje voděodolnost, 

pružnost, přilnavost následných vrstev.
mléčná

5kg / 25kg 

cementu

Opravná thixotropní pasta

Plastifikátory betonů

Pojivová polyuretanová pryskyřice

25 Kč

27 Kč


