




ISOKOR® je značka čistiacich prostriedkov a nanoimpregnácie, ktorá poskytuje dlhodobú 
ochranu pred znečistením a vlhkosťou. Naším hlavným cieľom je maximálna efektivita produk-
tov v súlade s prírodou a ekológiou. Mimoriadne vlastnosti produktov Isokor potvrdzujú početné 
osvedčenia, certifikáty, ocenenia a výsledky laboratórnych testov v renomovaných inštitúciách. 
Technológia ISOKOR® predstavuje systém ochrany, čistenia a údržby hodnôt v súlade s prírodou. 
Produkty v tomto katalógu rozdeľujeme do dvoch sekcií a to:
1. Biotechnológia ISOKOR – obsahuje prírodné, ekologické čistiace prostriedky na rôzne tipy 
povrchov a zariadení.
2. Nanotechnológia ISOKOR - zahŕňa nanometrické impregnácie odpudzujúce vodu.

Sucho, čisto, zdravo.
To je ISOKOR®.
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ISOKOR® BABY CLEANER je prírodný čistiaci prostriedok na umývanie hračiek a povrchov, 
s ktorými dieťa prichádza do styku. Neobsahuje žiadne známe nebezpečné alebo 
karcinogénne látky. Má certifikát EÚ PZH1, ďalším nemenej dôležitým pozitívom je že 
disponuje vegánskym V-label certifikátom². Je hypoalergénny, úspešne absolvoval 
dezinfekčné testovanie na mikrobiálne a virocídne vlastnosti³. Nevyžaduje oplacho-
vanie4. Prípravok je dermatologicky testovaný5. Hračky a povrchy vyčistené s Isokor Baby 
Cleaner ostávajú hygienické a  čisté, bez nebezpečnej kontaminácie. Dieťa sa môže 
dotýkať hračiek a bezpečne sa s nimi hrať ihneď po použití prípravku. Možno ním umývať: 
detský nábytok, detské stoličky na kŕmenie, prebaľovacie podložky, detské postieľky, 
hračky, nočníky, koše, nádoby na hračky, dojčenské fľaše, detský riad a príbor, tepovať 
alebo čistiť kočiare, autosedačky, matrace, hracie podložky, koberce, podlahy. Je prírodný 
a biologicky rozložiteľný. Produkt môže zmeniť farbu a konzistenciu pôsobením teploty, 
čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6.
Dostupné objemy: 100 ml, 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® BED CLEANER je ekologický prírodný prostriedok pre hygienu a starostlivosť o 
priestory a lôžko chronicky chorých a ležiacich pacientov, na účinné odstránenie  škvŕn od 
potu, moču a zvyškov stolice. Veľmi účinne pôsobí na zápach po moči, zvracaní, rozliatych 
nápojoch, zvyškov stolice. Vhodný na umývanie a tepovanie matracov, ležadiel, kobercov, 
čalúnenia. Má antimikrobiálne vlastnosti preukázané testovaním a certifikát PZH1. Je 
bezpečný pre človeka aj zvieratá, prírodný a biologický odbúrateľný. Po použití zanecháva 
príjemnú, osviežujúcu vôňu. BED CLEANER rozkladá pachy pôsobením špeciálne spraco-
vaných prírodných olejov a extraktov z rastlín.
Dostupné objemy: 500ml

BIOTECHNOLÓGIA ČISTENIA ISOKOR

ISOKOR® CLEANER HOME univerzálny prírodný koncentrovaný prostriedok na vodnej 
báze určený na čistenie a odmasťovanie akýchkoľvek povrchov. Podľa potreby je možné 
ho riediť v pomere 1:10 až 1:100 mäkkou alebo destilovanou vodou. Ideálny na čistenie 
skla, dreva, nehrdzavejúcej ocele, chrómu, plastu, keramiky, textilu a kože. Účinne 
odstraňuje nečistoty a nezanecháva šmuhy. Dodáva jemný lesk a zanecháva príjemnú 
vôňu. Má certifikát EÚ PZH1, certifikát V-label2 a skúšky potvrdzujúce antimikrobiálnu 
aktivitu3. Je prírodný a biologicky rozložiteľný. Nevyžaduje oplachovanie4. Produkt môže 
zmeniť farbu a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Pre 
dokonalú dlhodobú hygienickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po vyčistení vyleštiť 
prípravkom Isokor Polisher, textilné povrchy impregnovať s Isokor Lotos Profi a nasiakavé 
povrchy v domácnosti ošetriť Isokor Eko Profi (nájdete v našej ponuke).
Dostupné objemy: 500 ml, 1 000 ml, 5 000 ml

ISOKOR®CLEANER je prírodný čistiaci a  odmasťovací prostriedok s  univerzálnym 
použitím na podlahy, sklo, keramiku, plasty, kovy, tepovanie tkanín, do umývačiek riadu, 
na pranie a  podobne. Ideálny na čistenie veľmi znečistených povrchov, ktoré sa budú 
ďalej ošetrovať prípravkami ISOKOR®. Je biologicky rozložiteľný. Certifikovaný EÚ PZH1, 
V-label certifikáciou2. Prípravok má inhibičný vplyv na rozmnožovanie baktérií a vírusov 
vďaka svojej zásaditej povahe a  obsahu vzácnych prírodných výťažkov z  rastlín. Tieto 
veľmi účinne spôsobujú u  baktérií, vírusov a  hmyzu ich neschopnosť reprodukcie – 
rozmnožovania.
Dostupné objemy: 100ml, 250ml, 500 ml, 1000ml, 5 000 ml



ISOKOR® BATH CLEANER ekologický, prírodný čistiaci prostriedok na kúpeľne. Účinne 
odstraňuje všetky bežné nečistoty, perfektne čistí a odmasťuje. Obzvlášť odporúčame na 
čistenie kúpeľňových batérií, sprchovacích kútov, vaní, dlaždíc a obkladov, zrkadiel. 
Odporúčame na každodennú starostlivosť. Dlhodobo udržuje sviežosť, zanecháva 
príjemnú vôňu a lesk. Vhodný na použitie nielen v domácnosti, ale aj hoteloch, penzión-
och, na internátoch, v kaderníckych a kozmetických salónoch. Prípravok zároveň 
odstraňuje až do 99,99% bielkovinového znečistenia, efektívne neutralizuje nepríjemné 
pachy. Povrchy nie je nutné po použití prípravku oplachovať vodou4. Je veľmi dobre 
biologicky rozložiteľný, bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Ako jeden z mála prípravkov 
tohto tipu je certifikovaný prestížnym švajčiarskym ocenením V-label2, certifikovaný EÚ 
PZH1. Pre dokonalú dlhodobú hygienickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po vyčistení 
vyleštiť prípravkom Isokor Polisher (nájdete v našej ponuke). Produkt môže zmeniť farbu 
a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Isokor Bath Cleaner 
je vhodný na: sklo, keramiku, plast, lakované povrchy, nehrdzavejúcu oceľ, chróm, textil, 
minerálne povrchy.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR®CLEANER CLINIC ekologický čistiaci prostriedok so skúškami na antimikrobiálnu 
aktivitu a virocídnymi testami3 určený na čistenie a odmasťovanie všetkých povrchov, 
ľudskej pokožky, rúk. Využitie nachádza predovšetkým v  ambulanciách, lekárňach či 
nemocniciach, špecializovaných klinikách. POUŽITIE1: sklo, keramika, plast, lakované 
povrchy, nehrdzavejúca oceľ, chróm, drevo, textil, minerálne povrchy, ideálny na použitie 
v domácnosti aj v priemysle. Dodáva jemný lesk a zanecháva príjemnú vôňu. POUŽITIE2: 
ľudská pokožka, ruky.Certifikovaný EÚ PZH1 a V-label certifikáciou2. Účinne odstraňuje 
špinu a  mastnotu. Nevyžaduje oplachovanie4. Bezpečný pre ľudskú pokožku, deti, 
zvieratá. Produkt môže zmeniť farbu a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na 
jeho vlastnosti6.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® CLINIC GÉL je hygienický, bezoplachový prípravok4 vhodný na ruky a pokožku 
tela i tváre. Prípravok bol úspešne testovaný na antimikrobiálne a virocídne vlastnosti3. 
Má príjemnú prírodnú vôňu, neobsahuje syntetické arómy ani farbivá. Je prírodný, biolog-
icky rozložiteľný a bezpečný pre ľudskú kožu. Pokožka je po jeho použití jemná a príjemná 
na dotyk. Certifikovaný EÚ PZH1 a V-label certifikáciou2 . Produkt môže zmeniť farbu 
a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6.
Dostupné objemy: 250 ml, 500 ml, 1000 ml

ISOKOR® ANTI URINE CLEANER je ekologický prostriedok na účinné odstránenie škvŕn a 
zápachu po moči, výkaloch, zvracaní. Má certifikát EÚ PZH1, certifikát V-label2 a  skúšky 
potvrdzujúce antimikrobiálnu aktivitu3. Prípravok je možné použiť na textil, kožu, sklo, 
kovové, plastové, drevené aj gumené povrchy. Môže sa použiť na umývanie a vyčistenie
všetkých prvkov klietok, ohrádok, voliér, kotercov. Likviduje nepríjemný zápach moču 
mačiek, psov, fretiek, morčiat, škrečkov, králikov a iných domácich zvierat zo všetkých 
povrchov. Po použití zanecháva príjemnú a osviežujúcu vôňu. Je prírodný a biologicky 
rozložiteľný. Pre dokonalú dlhodobú hygienickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po
vyčistení vyleštiť prípravkom Isokor Polisher, textilné povrchy impregnovať s prípravkom 
Isokor Lotos Profi (nájdete v našej ponuke). Produkt môže zmeniť farbu a konzistenciu 
pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml



ISOKOR® FURNITURE CLEANER je ekologický, prírodný prípravok na čistenie nábytku s 
antistatickými vlastnosťami. Šetrne a účinne odstraňuje prach, nečistoty, odolné škvrny. 
Vhodný na všetky bežné povrchy: drevo (voskované alebo lakované), plast, kov, sklo, 
mramor, akryl. Bezchybne hygienicky čistí a  odmasťuje, dodáva lesk a  zanecháva 
príjemnú vôňu. Na povrchu neostávajú šmuhy a nepoškriabe povrch. Má antistatické 
vlastnosti a  zároveň odstraňuje bielkovinové znečistenie až do 99,99%. Vhodný na 
použitie nie len v  domácnosti, ale aj v  špecializovaných spoločnostiach, kluboch, 
kaviarňach, herniach, salónoch krásy, hoteloch. Je veľmi dobre biologicky rozložiteľný, 
bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Ako jeden z  mála prípravkov je certifikovaný 
prestížnym švajčiarskym ocenením V-Label2, certifikátom EÚ PZH1. Produkt môže zmeniť 
farbu a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Pre dokonalú 
dlhodobú hygienickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po vyčistení vyleštiť 
prípravkom Isokor Polisher (nájdete v našej ponuke).
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® SOFA CLEANER špecializovaný prírodný prostriedok na čistenie a  tepovanie 
čalúneného nábytku, kobercov, čalúnenia automobilov, autosedačiek, celkovo textilu i 
kože. Účinne odstraňuje škvrny od nečistôt z rôznych druhov tkanín tak, že vyzerajú ako 
nové. Čistí hĺbkovo, preniká do materiálu, kde rozkladá nečistotu, mastnotu a  pachy. 
Veľmi dobre čistí pretrvávajúce škvrny po káve, červenom víne, ovocných šťavách, džúse, 
mlieku a  iných tekutinách. Neutralizuje nepríjemné pachy, zanecháva dlhotrvajúcu 
sviežosť. Je zdravotne nezávadný a nie je potrebné ho oplachovať4. Certifikovaný EÚ PZH1, 
V-label certifikáciou2. Je prírodný a biologicky rozložiteľný. Produkt môže zmeniť farbu a 
konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Pre dokonalú 
dlhodobú hygienickú čistotu odporúčame povrchy po vyčistení impregnovať prípravkom 
Isokor Lotos Profi (nájdete v našej ponuke).
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® CAR CLEANER ekologický, šetrný a prírodný čistiaci prostriedok na čistenie 
interiéru aj exteriéru automobilov. Jednoducho odstraňuje mastné nečistoty, prach a 
zvyšky hmyzu, miazgu zo stromov z povrchu okien i laku, hmyz z reflektorov, autolaku a 
zrkadiel, usadeniny na diskoch, nečistoty na sedačkách či palubnej doske. Vyčistený 
povrch zanecháva dokonale čistý a bez šmúh. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu je 
úplne bezpečný pre čalúnenie i  kožu, hliníkové kolesá, oceľ, kryty kolies a pneumatík. 
Veľmi dobre vyčistí pretrvávajúce škvrny na čalúnení (po káve, džúse, mlieku, moči, atď.). 
Neutralizuje nepríjemné pachy a zanecháva dlhotrvajúcu sviežosť. Produkt je určený na 
priame použitie, neodporúčame riedenie alebo miešanie s  inými látkami. Je zdravotne 
nezávadný a  nie je potrebné ho oplachovať4. Certifikovaný EÚ PZH1 a  V-label 
certifikáciou2. Je prírodný a biologicky rozložiteľný. Produkt môže zmeniť farbu a konzist-
enciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Pre dokonalú dlhodobú
hygienickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po vyčistení vyleštiť prípravkom Isokor 
Polisher (nájdete v našej ponuke).
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml



ISOKOR® KITCHEN CLEANER je univerzálny, prírodný prípravok na čistenie kuchynského 
nábytku s  antistatickými vlastnosťami. Šetrne a  účinne odstraňuje prach, nečistoty, 
odolné škvrny. Vhodný na všetky bežné povrchy: drevo(voskované alebo lakované), plast, 
kov, sklo, mramor, akryl. Bezchybne hygienicky čistí a odmasťuje, dodáva lesk a zanechá-
va príjemnú vôňu. Na povrchu neostávajú šmuhy a nepoškriabe povrch. Má antistatické 
vlastnosti a odstraňuje bielkovinové znečistenie až do 99,99%. Vhodný na použitie nie len 
v  domácnosti, ale aj v  špecializovaných spoločnostiach, závodných jedálňach, 
reštauráciách, kaviarňach či vzdelávacích inštitúciách, herniach, salónoch krásy, 
hoteloch. Všade tam kde povrchy prichádzajú do styku s potravinami. Je veľmi dobre 
biologicky rozložiteľný, bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Účinné čistenie mastných 
nečistôt z kuchynských pracovných dosiek, varnej dosky, rúry, kuchynského nábytku, 
mikrovlnnej rúry. Vhodné na: sklo, glazovanú a neglazúrovanú keramiku, plast, lakované
povrchy, nehrdzavejúcu oceľ, chróm, textil, minerálne povrchy, drevo. Prípravok zároveň 
odstraňuje až do 99,99% bielkovinového znečistenia, efektívne neutralizuje nepríjemné 
pachy. Povrchy nie je nutné po použití prípravku oplachovať vodou4. Je veľmi dobre 
biologicky rozložiteľný, bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Ako jeden z mála prípravkov 
je certifikovaný prestížnym švajčiarskym ocenením V-label2 a certifikovaný EÚ PZH1. Pre 
dokonalú dlhodobú hygienickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po vyčistení vyleštiť 
prípravkom Isokor Polisher (nájdete v našej ponuke). Produkt môže zmeniť farbu a 
konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® MOLD CLEANER prírodný odstraňovač plesní, húb a ich zárodkov. Účinne 
odstraňuje plesne, huby a  tiež bielkovinové znečistenie zo všetkých povrchov. Je 
bezpečný pre pokožku ľudí aj domácich zvierat, prírodný a biologicky rozložiteľný. Vhodný 
na odstránenie plesní z keramických dlaždíc, zo silikónových tesnení, aj spojov medzi 
nimi. Účinne vyčistí dlaždice, okenné rámy, záhradný nábytok a podobne. Prípravok 
zároveň odstraňuje až do 99,99% bielkovinového znečistenia, efektívne neutralizuje 
nepríjemné pachy. Povrchy nie je nutné po použití oplachovať vodou4. Je veľmi dobre 
biologicky rozložiteľný, bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Prípravkov je certifikovaný
prestížnym švajčiarskym ocenením V-label2 a certifikovaný EÚ PZH1. Produkt môže zmeniť 
farbu a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Bezpečný pre 
ľudí aj domáce zvieratá, biologicky rozložiteľný a neškodný pre deti. Vyčistený povrch 
odporúčame impregnovať vhodnými prípravkami ISOKOR® z  našej ponuky, aby sa 
zabránilo ďalšej tvorbe plesní.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® FRIDGE CLEANER prírodný, ekologický prípravok bez nebezpečnej chémie na 
hygienické umývanie interiéru aj exteriéru chladničiek, mraziacich boxov a iných chladi-
acich zariadení. Bezpečný a vhodný na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do styku s 
potravinami. Prípravok účinne odstraňuje zvyšky potravín, dokonale odmasťuje povrchy 
bez toho, aby zanechal šmuhy a škvrny. Zároveň odstraňuje až do 99,99% bielkovinového 
znečistenia, efektívne neutralizuje nepríjemné pachy. Povrchy nie je nutné po použití 
oplachovať vodou4. Je veľmi dobre biologicky rozložiteľný, bezpečný pre ľudí aj domáce 
zvieratá. Ako jeden z mála prípravkov tohto typu je certifikovaný prestížnym švajčiarskym 
certifikátom V-label2, aj certifikátom EÚ PZH1. Produkt môže zmeniť farbu a konzistenciu 
pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Pre dokonalú dlhodobú hygien-
ickú čistotu odporúčame lesklé povrchy po vyčistení vyleštiť prípravkom Isokor Polisher 
(nájdete v našej ponuke).
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml



ISOKOR® LMS je mimoriadne účinný prostriedok na odstránenie hrdze, vodného 
kameňa, vápenatých usadenín a  odolných nečistôt z  pevných povrchov. Prípravok 
efektívne odstraňuje hrdzu, vodný kameň a iné usadeniny z obkladu, dlažby, vane, sprchy, 
umývadla, sauny, wellness, kuchynskej linky a ďalších povrchov. Šetrne a bez poškodenia 
odstráni aj dlhodobé a mimoriadne odolné nečistoty. Ak je to potrebné, takto vyčistený 
povrch ešte odmastite pomocou prípravku Isokor Cleaner. Vyčistený a odmastený povrch 
je pripravený na aplikáciu prípravkov nanometrickej ochrany Isokor.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® ECO DESCAL je prípravok pre odvápňovanie rýchlo varných kanvíc, 
automatických i poloautomatických kávovarov, zložený z prírodných ovocných kyselín a 
ovocných extraktov, bez nebezpečných látok, neobsahuje žiadne známe karcinogénne 
látky, nie je nebezpečný pri náhodnom požití malej dávky. Rýchlo, účinne, bezpečne, 
šetrne a bez poškodenia kanvice či kávovaru odstraňuje vápenaté usadeniny na rýchlo 
varnej kanvici, v automatických či poloautomatických kávovaroch a vďaka ovocným 
extraktom dodáva lesk chrómovým i nerezovým povrchom, chráni ich pred nadmerným 
usádzaním vodného kameňa. Produkt môže zmeniť farbu alebo konzistenciu vplyvom 
teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti 6 .
Dostupné objemy: 250 ml, 500 ml

ISOKOR®LM DESCALING účinné očistenie vodného kameňa a nečistôt z dlaždičiek,  
kuchynskej linky, vane, sprchovacieho kúta, umývadla či sauny. Bez poškodenia odvápni 
a vyčistí škárovaciu hmotu už za niekoľko sekúnd a to bez jej zafarbenia. Špecializovaný 
prostriedok na dôkladné čistenie škárovačiek a odstraňovanie usadenín vodného 
kameňa, vodného kameňa zo sprchových kútov, kúpeľňových baktérií, wellness. Rýchlo a 
efektívne zvláda rôzne druhy nečistôt, nevyžaduje oplachovanie4. Dodáva nový, svieži 
vzhľad. Vhodný na domáce aj priemyselné použitie. Vyčistený povrch odporúčame 
impregnovať vhodnými prípravkami ISOKOR® z  našej ponuky, aby sa zabránilo ďalšej 
tvorbe usadenín a vodného kameňa.
Dostupné objemy: 500 ml, 1 000 ml, 5 000 ml



ISOKOR® GRAVE CLEANER je ekologický prostriedok vhodný na starostlivosť o náhrobné 
kamene z prírodného kameňa, žuly, mramoru a terakoty. Neobsahuje žiadne látky, ktoré 
by poškriabali alebo inak poškodili čistený povrch. Účinne odstraňuje plesne, riasy, 
lišajníky, mach a iné nečistoty ako špinu, prach. Nezanecháva šmuhy a pruhy, dodáva
vyčistenému povrchu jemný lesk. Je zdravotne nezávadný a nie je potrebné ho oplacho-
vať4. Disponuje EÚ PZH1 a vegánskym V-label certifikátom2. Produkt môže zmeniť farbu a 
konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti6. Je prírodný a biolog-
icky rozložiteľný.
Dostupné objemy: 500 ml, 5 000 ml

ISOKOR® FACADE prírodný, ekologicky a prírodne rozložiteľný čistiaci prípravok na 
fasády, strešnú krytinu, obklady, murivo, zámkovú dlažbu. Účinne odstraňuje plesne, 
machy, prach, usadeniny z premávky, mastné nečistoty, skvelo čistí aj mimoriadne 
odolné nečistoty. Vyčistený povrch je pripravený na impregnáciu prostriedkami Isokor 
SW a Isokor SW EKO. Dodatočné čistenie už impregnovaného povrchu je možné vykonávať 
prípravkom Isokor FACADE zriedeným v pomere 1:5. Dodatočné čistenie zintenzívňuje 
hydrofóbny samočistiaci efekt ošetrenia.
Isokor FACADE vhodný na:
- všetky druhy omietok,
- strešné krytiny,
- prírodný kameň, pieskovec,
- mramor, žulu, terakotu,
- keramické dlaždice,
- betónové dlaždice, betón,
- kovové prvky a sklo.
Dostupné objemy: 5000ml, 20L, 30L

ISOKOR® WHITEWOOD prípravok na odstránenie šedi z dreva, drevených obkladov na 
báze ovocných extraktov. Revitalizuje, oživuje staré, zošednuté drevo a vracia mu jeho 
pôvodnú farbu a nádych. Prípravok je prírodného pôvodu, bezpečný, ekologický s rýchlym 
účinkom. Nepoškodzuje žiadne známe drevené povrchy. Prípadná kryštalická usadenina 
na dne fľaše je pre prípravok prirodzená a nie je na závadu. WhiteWood je dodávaný ako 
koncentrát, ktorý je možné riediť s mäkkou vodou v pomere 1:3 až 1:5.
Dostupné objemy: 500 ml, 5000 ml



ISOKOR® LOTOS PROFI mimoriadne trvácna až celoživotná nanometrická impregnácia kože a 
textilu, vytvára vodeodpudivé vlastnosti na kožených a textilných výrobkoch. Kožené a textilné 
výrobky sa navyše stávajú impregnovaním odolné voči nečistotám, oleju, či farbám. Impregno-
vaná obuv a odev pomocou Isokor Lotos Profi zaručí pohyb v daždi a chlade v neustále suchom 
a príjemnom oblečení. Nanometrická impregnácia Isokor Lotos Profi je vhodná na:
- textil, kožu, prírodné aj umelé tkaniny,
- športový, spoločenský aj pracovný odev, obuv,
- kožené tašky, kabelky, peňaženky (hlave brúsenú prírodnú koža),
- čalúnený a kožený nábytok,
- bytové doplnky, obrusy, závesy,
- stany, textilné prístrešky,
- sedačky, autosedačky, detské sedačky a tapacírovanie automobilu,
- kožený interiér automobilov,
- psie či mačacie pelechy.
Impregnácia Isokor Lotos Profi je bezpečná pre styk s pokožkou, preto je možné použiť ju ako na 
odev, tak aj na sedačky či lôžka, detské autosedačky a ďalšie povrchy, ktoré prichádzajú do styku 
s ľuďmi či zvieratami Tieto povrchy sú neustále v styku s rôznymi formami oteru. Má vynikajúcu 
odolnosť voči oteru a je veľmi odolný aj pri praní a tepovaní (pri kvalitných textíliách až do 30 
pracích cyklov). Isokor Lotos Profi je odolný voči kyselinám aj zásadám, rozpúšťadlám a  iným 
chemickým látkam. Veľmi dobre odoláva vysokým aj nízkym teplotám a  ochranná vrstva sa 
poškodí až poškodením samotného podkladu.
TIP: Pred použitím nanometrického výrobku je nutné očistiť ošetrovaný povrch. Nečistoty 
odstráňte prípravkom Isokor Cleaner nájdete v našej ponuke. Ak si nie ste istý či už materiál bol 
impregnovaný, prípravok je nutné vyskúšať na malom kúsku povrchu materiálu z  vnútornej 
strany. Ak sa na materiáli objaví biely povlak - nepoužívajte prípravok, pretože to znamená, že 
materiál už bol impregnovaný. Ak sa pri impregnácii povrchu objavia bubliny, opatrne ich 
odstráňte bavlnenou alebo papierovou utierkou (neotierajte).
Dostupné objemy: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Nanotechnologická sekcia Isokor zahŕňa nanometrické impregnácie odpudzujúce vodu. Isokor poskytuje 
dlhodobú ochranu materiálu pred nežiadúcimi účinkami agresívneho prostredia a vlhkosti. Jedinečný a účinný 
systém ochrany nanotechnológiou predlžuje životnosť materiálu. Nanometrická ochranná sieť odpudzuje z 
povrchu kvapaliny a znižuje hromadenie nečistôt, no nemení žiadne iné fyzikálne vlastnosti materiálu. Zacho-
váva pôvodný vzhľad, odtieň farby a nemení paropriepustnosť. Ošetrený materiál je tak odolný voči tekutinám 
a  nečistotám, naďalej však dýcha a je paropriepustný rovnako ako pred nanoimpregnáciou.

NANOTECHNOLÓGIA ISOKOR

OCHRANA TEXTILU A KOŽE

ISOKOR® LOTOS STANDARD na impregnáciu takmer všetkých druhov neimpregnovaných 
textílií, pravej aj umelej nelakovanej a brúsenej kože, semišu a papiera. Účinná impregná-
cia odpudzujúca vodu z topánok, odevov a textilu všetkých druhov, čalúneného nábytku 
a stanov. Prípravok tvorí neviditeľnú nanometrickú sieť pokrývajúcu povrch a chráni pred 
znečistením a vodou bez toho, aby zmenil priepustnosť textilu či kože pre paru a plyny. 
Povrch je odolný proti vode, bahnu, snehu, cestnej soli a iným nečistotám. Nanoimpreg-
nácia odpudzuje kvapky vody a výrazne predĺži odevu či obuvi životnosť a čas medzi 
čistiacimi procesmi. Nemení paropriepustnosť ani farbu odevu či obuvi. Impregnácia 
použiteľná na všetky druhy neimpregnovaných textílií a kože:
- koža (neošetrená koža), semiš, brúsená koža, nelakovaná koža a syntetická koža,
- pracovné odevy, športové odevy, spoločenský odev (nohavice, saká, rukavice, klobúky),
- čalúnenie automobilov, detské autosedačky, prestaviteľné strechy,
- turistická a pracovná obuv,
- čalúnené stoličky, pohovky, záhradný nábytok,
- dáždniky, batohy, tašky, stany, nepremokavé plachty.
Dostupné objemy: 100 ml, 250 ml, 500ml, 1000 ml, 5000 ml



ISOKOR® GLASS PROFI mimoriadne trvácna nanometrická ochrana na sklo, keramiku, 

autosklo s funkciou tekutých stieračov. Slúži na ochranu skla a glazúrovaných keram-

ických povrchov, pričom funguje ako tekuté stierače, či nanostierače. Je veľmi odolný voči 
chemickým faktorom i voči vysokým teplotám a oteru.
Isokor Glass Profi je vhodný na:
- sklo a keramiku,
- čelné aj bočné sklá automobilu,
- sprchové zásteny, umývadlá, sklo v saune,
- strešné okno, balkónové presklenie, presklenie zimnej záhrady,
- sklo-keramické a indukčné varné dosky, sklo na krbovej vložke, optické sklo,
- glazovaný obklad alebo dlaždice.
Nadštandardná ochrana proti padajúcej a striekajúcej vode. Vytvára lotosový (kvapôčk-

ový) efekt. Pre celoživotné ošetrenie je vhodné doošetrovať prostriedkom Isokor Polisher 
aspoň 1 krát ročne v množstve cca 10 ml/m².
Dostupné objemy: 25 ml, 100ml, 500ml

NANOOCHRANA PEVNÝCH POVRCHOV

ISOKOR® POLISHER je mimoriadne účinný ochranný a  leštiaci nanometrický prípravok na 
všetky lesklé povrchy vytvárajúci nanometrickú ochrannú vrstvu s  lotosovým efektom. 
Vytvorená ochranná vrstva je odolná voči kyselinám aj zásadám, rozpúšťadlám a  iným 
chemickým látkam. Veľmi dobre odoláva vysokým aj nízkym teplotám. Ochranná vrstva sa 
poškodí až mechanickým narušením samotného podkladu (nadmerným oterom).
Isokor Polisher je vhodný na:
- všetky typy sprchových zásten, všetky druhy autoskla, každý autolak,
- všetky liate disky, glazovanú keramiku a obklady,
- každý lakovaný povrch, či už kovový alebo drevený, všetky druhy tvrdých, lesklých plastov,
- a v podstate na akýkoľvek pevný, lesklý povrch.
Isokor Polisher vytvára na povrchu krásny diamantový lesk a mimoriadne predlžuje životnosť 
materiálu. Poškodiť ho môže len mechanické zaťaženie. Opakovaným nanášaním Isokor Polish-

er sa zlepšujú vlastnosti ochrannej vrstvy aj vzhľad a lesk samotného povrchu. Pri používaní na 
automobiloch je vhodné prípravok aplikovať na automobiloch 2x do roka. Na sprchovacích 
kútoch, v  kuchyniach a  všade tam, kde sú ošetrené plochy vystavené väčšej mechanickej a 
chemickej záťaži, odporúčame ošetrenie Polisherom opakovať 1x ročne. Každým opakovaným 
použitím Isokor Polisher zdokonaľuje ochrannú vrstvu a ošetrený materiál si zachováva počas 
celej životnosti nádherný
neopakovateľný vzhľad novosti a čistoty.
TIP: Kombinácia produktov Isokor Cleaner a  Isokor Polisher je ideálnym riešením čistoty a 
zdravia v  nemocniciach, kuchyniach, wellness, školách, hoteloch a  všade tam, kde hrozia 
infekcie z potravín a veľkého pohybu osôb.
Dostupné objemy: 100ml, 250 ml, 500ml



ISOKOR® ANTIFOG nanočasticový protizahmlievací prostriedok, zabraňuje zahmlievaniu skla, plastov, 
plexiskla, čím zlepšuje viditeľnosť. Na okuliaroch obsahujúce antireflexnú vrstvu produkt funguje 
krátkodobo. Použiteľný na obmedzenie zahmlievania všetkých typov autoskla, kúpelňové zrkadlá, 
sklenené terasy, sklené dvere sauny či iné sklenené, plexisklové a plastové povrchy, kde je potreba 
zamedziť zahmlievaniu.
Isokor Antifog je vhodný na:
- zrkadlá, okná, optické zariadenia ako okuliare, ďalekohľady,
- autosklá, spätné zrkadlá vozidiel,
- povrchy v kúpeľniach, kuchyniach, fitness štúdiách, saunách,
- masky na airosoft, či paintball,
- pracovné ochranné okuliare, lyžiarske okuliare, plavecké a potápačské okuliare
Pred použitím dôkladne pretrepať. Ošetrovaný povrch pred ošetrením treba dôkladne vyčistiť, odmastiť 
a vysušiť. Na odmastenie odporúčame Isokor Cleaner. Na suchý, čistý a odmastený povrch naneste 
rozprašovačom Isokor Antifog v množstve 5-15ml /m² (2 streky na sklíčko). Po nanesení prípravok 
rozotrite veľmi slabým tlakom papierovým obrúskom alebo málo nasiakavou textíliou krúživými 
pohybmi tak, aby vznikla rovnomerne vlhká vrstva (rovnomerný film), ktorá reaguje so sklom. Počkajte 
cca 3 minúty a následne doleštite papierovou utierkou. Po doleštení chráňte povrch pred stykom s 
vodou či mechanickým oterom minimálne 1 hodinu. Po 2 hodinách od aplikácie je reakcia dokončená a 
jej účinnosť môžeme vyskúšať dýchnutím na ošetrenú plochu. TIP: Pre profesionálny, dokonalý a 
dlhotrvajúci efekt vykonajte po dvoch hodinách od prvej aplikácie dodatočnú druhú aplikáciu 
rovnakým spôsobom. Pozitívny výsledok v podobe nezahmlievania je viditeľný a pretrváva po dobu 2-6 
týždňov. Po znížení účinnosti aplikáciu opakujte. Pre čo najlepšiu aplikáciu si môžete pozrieť video na 
youtobe - Nanoochrana proti zahmlievaniu/ISOKOR Antifog.
Dostupné objemy: 100ml, 250ml, 500ml

ISOKOR® EKO PROFI je vysoko účinný trvácny nanometrický hydrofóbny impregnačný 
náter na báze vody určený na minerálne dlažby s nízkou nasiakavosťou. Hydrofóbna 
ochrana protišmykovej dlažby je určené do wellness zariadení, kúpeľní a plavární. 
Vyznačuje sa vysokou stabilitou, je silno vodeodpudivý, nemení paropriepustnosť. Vďaka
dlhodobému lotosovému efektu ošetrený povrch získava silnú samočistiacu schopnosť a 
neumožňuje vodnému kameňu či nečistotám pevné uchytenie na dlažbe. Ošetrený 
povrch je zdravotne nezávadný. Predlžuje sa jeho životnosť a odďaľujú sa intervaly 
čistenia.
Dostupné objemy: 500ml, 1000 ml, 5 000 ml

ISOKOR® SW EKO je vode odpudivý impregnačný náter na všetky druhy nasiakavých 
minerálnych povrchov či už zvislých alebo  vodorovných. Bráni prenikaniu vlhkosti do 
podkladu, tvorbe plesní a  machov. Ošetrením budov zásadným spôsobom dlhodobo 
kultivuje ich vzhľad a úžitkové vlastnosti, ošetrené stavby získajú lepšie tepelnoizolačné 
vlastnosti. Vďaka dlhodobému lotosovému efektu ošetrený povrch získa silnú samočisti-
acu schopnosť. Chráni pred UV žiarením obmedzením sfarbenia fasády. Vytvorená 
ochranná vrstva je odolná voči kyselinám aj zásadám, rozpúšťadlám a iným chemickým 
látkam. Veľmi dobre odoláva vysokým aj nízkym teplotám, ochranná vrstva sa poškodí až 
mechanickým poškodením samotného podkladu (nadmerným oterom), pričom bežná 
životnosť na fasáde presahuje 10 rokov. Isokor SW EKO je možné použiť aj na mierne vlhký 
povrch. Povrch musí byť schopný absorbovať dodatočnú tekutinu (samotný nanoimpreg-
načný prípravok). Ošetrenie udržiava povrch čistý, suchý a  zdravý, neumožňuje rast 
plesní, machov a znemožňuje pevné usadenie prachu či splodín z premávky na fasáde, či 
inom ošetrenom povrchu. Prípadná prachová usadenina je spravidla odstránená 
samočistiacim efektom po silnejšej búrke. Sprievodný lotosový (kvapôčkový) efekt sa 
vytráca približne po jednom roku, kedy väzby nanoimpregnácie dokončia zrenie. Toto 
nemá vplyv na samotnú účinnosť nanometrickej ochrany. Vhodný na: prírodný a umelý 
kameň (vápenec, pieskovec, betón), omietky, tehly, sadrokartón, betónová dlažba a pod.
Dostupné objemy: 1000ml, 5000ml



ISOKOR® SWB je nanometrická impregnácia dlažby, umelého kameňa a  betónu proti 
vode a olejom. Významne obmedzuje výskyt výkvetu na betónovej dlažbe či umelom 
kameni. Bráni prenikaniu vody do podkladu, čím okrem výkvetu obmedzuje aj rast plesní 
a machov. Dlhodobo chráni a zlepšuje vzhľad ošetreného povrchu. Nemení farbu, lesk ani 
paropriepustnosť povrchu. Ošetrený povrch získava samočistiace vlastnosti, ktoré sa 
prejavujú najmä pri prudkom daždi. ISOKOR® SWB vhodný na prírodný a umelý kameň 
(vápenec, pieskovec, betón), omietky, tehly, sadrokartón, betónová dlažba a podobne.
Dostupné objemy: 1000 ml, 5000 ml

ISOKOR® SW jedinečná ekologická ochrana pórovitých, savých minerálnych povrchov, 
pieskovca, žuly, všetkých druhov omietok, betónu, tehál, neglazúrovaných, poréznych 
keramických povrchov. Nanometrická impregnácia na betón, klasické cementové vápen-
no-fasády, fasády vyrobené z nových materiálov, napríklad akrylové, všetky druhy 
omietok, minerálne povrchy ako vápenec, pieskovec, čadič, prírodný mramor, žula a 
ďalšie prírodné minerály, umelý kameň, tehla, betónové strechy , neglazované strechy, 
maľované drevo, záhradný nábytok. Isokor SW je vytvorený na báze nanometricky 
upravených častíc rozpustených v  alkohole, aby dokázal skvele penetrovať aj málo 
nasiakavé povrchy ako sú špičkové fasádne systémy alebo pancierový betón. Vytvorená 
ochranná hydrofóbna vrstva veľmi dobre odoláva vysokým aj nízkym teplotám, 
kyselinám i zásadám, ochranná vrstva sa poškodí až mechanickým poškodením samot-
ného podkladu (nadmerným oterom), pričom bežná životnosť na fasáde presahuje 10 
rokov. Ošetrenie udržiava povrch čistý, suchý a zdravý, neumožňuje rast plesní, machov a 
znemožňuje pevné usadenie prachu či splodín z premávky na fasáde, či inom ošetrenom 
povrchu. Prípadná prachová usadenina je spravidla odstránená samočistiacim efektom 
po silnejšej búrke. Sprievodný kvapôčkový efekt sa vytráca približne po jednom roku, 
kedy väzby nanoimpregnácie dokončia zrenie. Toto nemá vplyv na samotnú účinnosť 
nanometrickej ochrany. Pre dosiahnutie maximálneho účinku prípravok musí byť 
aplikovaný na dokonale vyčistený a suchý povrch.
Dostupne objemy: 1000 ml, 5000 ml

ISOKOR® ANTIGRAFFITI je ochrana všetkých minerálnych povrchov z prírodného 
kameňa, umelého kameňa, vápenca, pieskovca, betónu, omietok a fasádnych systémov 
ako aj tehál, plechu a lakovaných povrchov pred graffiti vandalizmom, tiež pred dažďom, 
plesňami, machmi a znečistením. Nanesením Isokor Antigraffiti na povrch budovy sa 
vytvorí ochranná vrstva, ktorá zabraňuje vniknutiu farby spreja do štruktúry povrchu. 
Ďalší výtvor graffiti už odstránite jednoducho: tlakovým čističom s miernym tlakom vody. 
Takto získate za nízku prvotnú investíciu dlhú ochranu svojho majetku pred sprejermi. 
Farba zo spreja neprenikne k povrchu, preto sa dá ľahko umyť. Pri povrchoch s členitou
štruktúrou : tehla, točená omietka, brizolit sa dá farba odstrániť miernym tlakom teplej 
vody.
Dostupné objemy: 1000 ml, 5 000 ml






