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Priemyselné podlahové nátery sú tenké vrstvy epoxidových alebo 
polyuretánových živíc, ktoré po vytvrdnutí získaju vysokú mechanickú 
pevnosť a vynikajúcu chemickú odolnosť. Môžu byť použité na nových i 
starých podlahách, v oblastiach, ktoré sú vystavené veľkému 
mechanickému alebo chemickému opotrebovaniu. Epoxidové podlahy 
poskytujú vynikajúcu trvanlivosť pri minimálnych nákladoch na údržbu. 
Navyše tvoria hladký, odolný, nenasiakavý a ľahko čistiteľný finálny 
povrch. 

Vzhľadom na požiadavky trhu na vysokú pevnosť a estetiku 
priemyselných podláh vyvinula spoločnosť ISOMAT na základe svojich 
dlhoročných skúseností kompletný rad epoxidových a polyuretánových 
podlahových systémov, ktoré spĺňajú všetky moderné požiadavky na 
dizajn. Okrem toho ISOMAT ponúka potrebné technické know-how a 
riešenia pre všetký problémy spojené s priemyselnými podlahami.
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ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI EPOXIDOVÝCH PODLÁH

OZNAČENIE CE
Epoxidové podlahové produkty ISOMAT sú certifikované s označením CE podľa európskej normy EN 13813.

Riedeným organickým a anorganickým kyselinám.
 Rozpúšťadlám, zásadám, soliam, petrochemických produktom, mazadlám, agresívnym čistiacim prostriedkom atď.

VYNIKAJÚCA CHEMICKÁ ODOLNOSŤ, JEDNODUCHÉ ČISTENIE
Epoxidové podlahy sú nenasiakavé, ľahko čistiteľné vrstvy, ktoré vykazujú výnimočnú chemickú odolnosť. Preto sú 
vhodné pre použitie vo výrobných oblastiach, bitúnkoch, čerpacích staniciach, autoservisoch a pod.
Preukazujú, odolnosť proti:

Zvýšenou odolnosťou proti oteru, aby sa zabránilo prášeniu a opotrebovaniu. 
Vynikajúcou pevnosťou v tlaku.
Vysokou priľnavosťou k podkladu, aby sa zabránilo delaminácii. 
Dokonalou tvrdosťou, aby sa zabránilo narezaniu a pod.

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOSŤ
Epoxidové podlahy sú mimoriadne odolné voči mechanickému opotrebovaniu, ako napríklad v oblastiach so zvýšením 
dopravným zaťažením (priemyselné výrobné miesta a skladovacie priestory, parkovacie miesta, nákupné centrá atď.) 
Sú charakterizované:
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ĎALŠIE VLASTNOSTI

NÁKLADOVO EFEKTÍVNA RENOVÁCIA PODLÁH
Epoxidové podlahy sú nákladovo efektívnejšie riešenie v porovnaní s inými odporúčanými alternatívami pre renovácie 
podláh, pretože sú ľahko použiteľné a môžu byť pochôdzne už krátko po aplikácii. Navyše, ich životnosť je v porovnaní 
s ostatnými alternatívami výrazne lepšia.

HLADKÝ ALEBO PROTIŠMYKOVÝ FINÁLNY POVRCH
Protišmyková povrchová úprava s rôznou úrovňou odolnosti proti šmyku môže byť vytvorená prostredníctvom 
špecifickej techniky aplikácie v oblastiach,  kde je vysoké riziko pošmyknutia (priemyselné výrobné zariadenia, 
nakladacie rampy atď.)

ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ
V oblastiach s rastúcim dopytom po prevencii proti negatívnym vplyvom statickej elektriny ako sú počítačové 
miestnosti, tlačiarne, textilné továrne, nemocnice, čerpacie stanice, elektrárne, muničné sklady a pod. sa odporúča 
použitie vodivých epoxidových podlahových systémov.

APLIKÁCIE NA OBZVLÁŠŤ PROBLEMATICKÉ PODKLADY
Epoxidové podlahy sú zvyčajne aplikované na čisté a suché cementové podklady, ktoré sú najmenej 28 dní staré. 
Avšak použitím vhodných penetrácii môžu byť aplikované aj na cementové podklady, ktoré sú staré iba 7 dní alebo na 
podklady, ktoré majú problémy so vzlínajúcou vlhkosťou. Navyše epoxidové podlahové systémy môžu byť aplikované 
na podklady, ktoré sú kontaminované ropnými produktami, za predpokladu, že tieto podklady boli predtým ošetrené 
špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.

HYGIENA, JEDNODUCHÉ ČISTENIE
Epoxidové podlahové systémy ISOMAT boli certifikované ako systémy použitelné v oblastiach s prísnymi 
hygienickými požiadavkami ako sú zariadenia potravinárského procesu a skladovania potravín, mrazničky, nemocnice 
atď. Navyše, vzhľadom k ich hladkej povrchovej úprave môžu byť čistené rýchlo a jednoducho.

PRIEMYSELNÉ PODLAHY
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VÝBER POŽADOVANEJ FARBY
Epoxidové podlahy sa vyrábajú v rôznych farbách tak, aby spĺňali estetické kritériá každého zákazníka.

RÝCHLE VYTVRDNUTIE - RÝCHLE POUŽITIE
Požadovaný čas aplikácie epoxidového podlahového systému je zväčša krátky a závisí od stavu podkladu a typu 
epoxidovej podlahy, ktorá sa aplikuje. Aplikovaný podlahový systém, v závislosti na klimatických podmienkach, môže 
byť pochôdzny už nasledujúci deň po ukončení stavebných prác. Maximálnemu zaťaženiu môže byť vystavený už po 7 
dňoch.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI POLYURETÁNOVÝCH PODLÁH 
ODOLNOSŤ PROTI SLNEČNÉMU ŽIARENIU
Polyuretánové podlahy majú vynikajúcu odolnosť voči slnečnému žiareniu (UV).

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOSŤ A PRUŽNOSŤ
Polyuretánové podlahy ponúkajú vysokú pevnosť, odolnosť proti oderu a používajú sa v oblastiach, ktoré vyžadujú 
vysokú elasticitu. Preto sú ideálne pre chladiace a mraziace miestnosti, priemyselné areály, sklady, laboratóriá, 
nemocnice, bitúnky atď.

VYNIKAJÚCA CHEMICKÁ ODOLNOSŤ, JEDNODUCHÉ ČISTENIE
Polyuretánové podlahy sú nenasiakavé, ľahko čistiteľné a preukazujú mimoriadnu chemickú odolnosť voči:

Riedeným organickým a anorganickým kyselinám.
 Rozpúšťadlám, alkáliam, petrochemických produktom, vode, morskej vode a poveternostným podmienkam.

ODOLNOSŤ VOČI NÍZKYM A VYSOKÝM TEPLOTÁM
Polyuretánové podlahové systému boli vystavené extrémnym poveternostným podmienkam, bez narušenia ich 
vlastnosti, pokiaľ sa teplota mení postupne. Môžu byť preto použité na miestach s nízkou a vysokou teplotou (napr 
mraziace a chladiace miestnosti, priemyselné výrobné zariadenia a pod.).

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



Určenie vlhkosti

1 PRÍPRAVA PODKLADU

Najskôr sa odoberie vzorka podkladu pre otestovanie Potom sa vzorka odváži a rozdrví

Úspešná aplikácia epoxidového podlahového systému začína riadnou prípravou podkladu. Podklad musí byť bez 
zvyškov, ktoré zabraňujú lepeniu podlahových vrstiev k podkladu (ako je prach, uvoľnené častice, mastnota a pod.), 
suchý (vlhkosť <4% ) a dostatočne pevný.

Meranie vlhkosti betónového podkladu je nevyhnutné, aby sa rozhodlo o zodpovedajúcej penetrácii. Vlhkosť 
betónových podláh, ktoré sú 28 dní staré je zvyčajne menšia ako 4%. Avšak, keď je betón pomerne čerstvý alebo 
vystavený vzlínajúcej vlhkosti, potom môže jeho vlhkosť prekročiť 4%. Preto sa odporúča určiť vlhkosť podkladu pred 
každou aplikáciou buď použitím elektronického vlhkomeru alebo podľa postupu opísaného nižšie:

PROCES APLIKÁCIE EPOXIDOVÝCH PODLAHOVÝCH SYSTÉMOV

4-POSTUPNÉ KROKY
1
2
3
4

Príprava podkladu
Penetrácia podkladu
Vyplnenie povrchových nerovností 
Vrchný náter

V každom kroku procesu aplikácie je dôležité používať správne nástroje a materiály a mať dobrú znalosť všetkých 
stavebných detailov, pre zabezpečenie kvalitného riešenia.
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Vlhkometer sa riadne uzavrie a pretrepe po dobu 5 minút. Po 
približne 10 minútach sa ukáže percentuálna vlhkosť 
betónového podkladu.

Následne sa vzorka vloží do vlhkomeru spolu so všetkými 
potrebnými činidlami.
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Zvyšky prachu po brúsení sú vyčistené s 
vysoko sacím vysávačom.

Úprava podkladu trysakním pelietBrúsenie podkladu

Brúsenie podkladu

Betónový podklad musí byť riadne prebrúsený, aby sa otvorila štruktúra betónu a dosiahlo sa hladkého povrchu. Tým 
sa penetrácii umožní preniknúť hlbšie do pórov a lepšie ukotviť nadchádzajúcu vrstvu epoxidu na betónový podklad.  
Zároveň sa tiež dosiahne dostatočné vyrovnanie podkladu. Následne sa prach a všetky voľné častice dôkladne 
odstránia vysoko sacím vysávačom.

Podklady znečistené ropnými produktami

Povrchy znečistené ropnými produktami vyžadujú dôkladné čistenie pred 
aplikáciou epoxidovej podlahy. Ako prvé sa podlaha očistí od povrchovej špiny 
tryskaním teplej vody. Potom sa podklad vybrúsi aby sa otvorila štruktúra 
betónu a dosiahlo sa hladkého povrchu.
Následne sa použije priemyselný čistiaci prostriedok FD-CLEAN, ktorý sa 
aplikuje dôkladným trením s tvrdou kefou, čo umožňuje materiálu preniknúť do  
pórov a emulgovať olej.
Po 30 minútach sa emulgovaný olej odstráni tryskaním teplej vody. Potom by 
mala byť podlaha napenetrovaná špeciálnou penetráciou, než olej znova 
vystúpi k povrchu podlahy.

Tryskanie teplej vody odstráni olej z 
podlahy.

Kovové podklady

Pieskovanie kovového podkladu pre 
odstraňovanie hrdze.

Kovové podklady, na ktoré sa majú aplikovať epoxidové nátery musia byť bez 
hrdze a akéhokoľvek druhu erózie pre zaistenie dobrej priľnavosti. Príprava 
týchto podkladov sa vykonáva pomocou pieskovania. Potom by mal byť povrch 
dôkladne očistený s vysoko sacím vysávačom.

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



2 PENETRÁCIA PODKLADU
Penetrácia sa vykonáva na dôkladne pripravenom povrchu pre zabezpečenie riadneho priľnutia následného náteru. 
ISOMAT ponúka širokú škálu penetrácií s rozpúšťadlami ako aj bezrozpúšťadlové na všetky možné druhy podkladov 
(cementové alebo kovové podklady, čerstvý betón, cementové podklady so vzlínajúcou vlhkosťou alebo znečistené 
ropnými produktami). Pri aplikácii penetrácia preniká a ukotvuje sa v póroch podkladu. Tým stabilizuje podklad a 
pôsobí ako spojovacia vrstva medzi podkladom a vrchným náterom.
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Epoxidové penetrácie

DUROFLOOR-PSF
Dvojzložková, bezrozpúšťadlová epoxidová penetrácia

V prípadoch, keď je prítomnosť rozpúšťadiel nežiadúca (napríklad v priestoroch s nedostatočným 
vetraním) sa odporúča použitie DUROFLOOR-PSV namiesto DUROPRIMER. Povrch musí byť čistý, 
suchý a chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou. Celé množstvo zložky B sa pridáva do zložky A. Tieto 
dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok za 
minútu). DUROFLOOR-PSV sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v jednej vrstve so 
spotrebou 200-300 g/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu. Použitie kvalifikovaného systému 
DUROFLOOR nasleduje do 24 hodín po tom ako základný náter vytvrdne.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0-AR0,5-IR4 podľa normy EN 13813.
DUROFLOOR-PSV je dodávaný v balení (A+B) 5 kg a 10 kg.

Dvojzložková, epoxidová penetrácia s rozpúšťadlami

Cementové podklady sa penetrujú dvojzložkovou epoxidovou penetráciou DUROPRIMER. Vďaka 
rozpúšťadlam penetrácia preniká hlboko do podkladu, čím poskytuje vynikajúce ukotvenie. Povrch 
musí byť čistý, suchý a chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou. Celé množstvo zložky B sa pridáva do 
zložky A. Tieto dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s nízkou rýchlosťou miešadla 
(300 otáčok za minútu). DUROPRIMER sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v jednej 
vrstve so spotrebou 200-300 g/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu. Použitie kvalifikovaného 
systému DUROFLOOR nasleduje do 24 hodín po tom ako penetrácia vytvrdne.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0 podľa normy EN 13813.
DUROPRIMER je dodávaný v balení (A+B) 3 kg a 9 kg.

DUROPRIMER

EPOXYPRIMER-500
Dvojzložková, epoxidová penetrácia na vodnej báze 

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

V prípadoch, keď je prítomnosť rozpúšťadiel nežiadúca, alebo v prípade suchých alebo mierne 
mokrých povrchov (bez stojacej vody) sa odporúča EPOXYPRIMER 500. Celé množstvo zložky 
B sa pridáva do zložky A. Tieto dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s nízkou 
rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu).
EPOXYPRIMER 500 sa aplikuje na substrát zriedený do 30% s vodou. Môže byť aplikovaný 
štetcom alebo valčekom v jednej vrstve pri spotrebe 150-200 g/m2, v závislosti od absorbancie 
podkladu.
Vybraný epoxidový systém je možné aplikovať od 24 do 48 hodín za predpokladu, že obsah 
vlhkosti podkladu je <4%.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0 podľa EN 13813.
EPOXYPRIMER 500 sa dodáva v baleniach (A + B) 1 kg, 4 kg a 10 kg.



Trojzložková, epoxidová penetrácia na vodnej báze

V prípade, že bude zvolený epoxidový podlahový systém aplikovaný na vlhkom (vlhkosť vyššia ako 
4%) alebo čerstvom betóne (minimálne 5 dní starý), musí byť podklad napenetrovaný s penetráciou 
DUROPRIMER-W. Ako prvé sa celé množstvo zložky B pridá do zložky A. Miešanie oboch zložiek by 
malo prebiehať po dobu cca. 5 minút pri nízkych otáčkach miešadla (300 otáčok za minútu). 
Následne sa zmes (A+B) naleje do čistej nádoby a zložka C sa pridá za stáleho miešania. Potom sa 
zmes zriedi s 5-20% vody v závislosti na požadovanej spracovateľnosti. DUROPRIMER-W sa 
nanáša štetcom alebo valčekom v jednej až dvoch vrstvách so spotrebou 250-300 g/m2/vrstvu. Po 
48 hodinách a za predpokladu, že obsah vlhkosti vo vrstve DUROPRIMER-W je menší ako 4%, sa 
môže aplikovať epoxidový systém DUROFLOOR. V prípade, že obsah vlhkosti je väčší ako 4%, sa 
uvedený spôsob opakuje.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0 podľa normy EN 13813.
DUROPRIMER-W je dodávaný v balení (A+B+C) 21 kg.

DUROPRIMER-W
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EPOXYCOAT-AC
Dvojzložková, antikorózna epoxidová penetrácia

Kovové povrchy môžu byť napenetrované s antikoróznou epoxidovou penetráciou EPOXYCOAT-AC. 
EPOXYCOAT-AC je dvojzložkový, farebný epoxidový systém s rozpúšťadlami. Ponúka vynikajúcu 
ochranu proti korózii na kovových podkladoch. Podklad musí byť čistý, suchý a bez hrdze. Celé 
množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Tieto dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s 
nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu). EPOXYCOAT-AC sa nanáša valčekom, štetcom 
alebo striekaním v dvoch vrstvách pri spotrebe 150 - 200 g/m2 na vrstvu. Druhá vrstva nasleduje po 
zaschnutí prvej do 24 hodín. Aplikácia vrchného epoxidového náteru by sa mala náledovať po 
zaschnutí predchádzajúcej vrstvy do 24 hodín. 
Je klasifikovaný ako produkt na ochranu proti korózii podľa EN 1504-7. 
EPOXYCOAT-AC je dodávaný v balení (A+B) 3 kg a 8 kg v šedej (RAL 7040) a červenohnedej (RAL 
3009) farbe

Polyuretánové penetrácie

Jednozložková, polyuretánová penetrácia s rozpúšťadlami

Používa sa na porézne povrchy aby zabezpečil správnu priľnavosť polyuretánovému náteru 
DUROFLOOR-PU. Je vhodný pre podklady ako betón, cementova malta, drevo atď. Podklad, ktorý 
má byť napenetrovaný musí byť suchý, zbavený prachu, mastnoty, špiny atď. PRIMER-PU 100 sa 
dôkladne premieša a rovnomerne nanáša na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním. 
Spotreba: 200-300 g/m2. PRIMER PU-100 je dodávaný v balení po 5 kg a 17 kg.

PRIMER-PU 100

Pre olejom znečistené podlahy alebo podlahy so vzlínajúcou vlhkosťou je nutná penetráciu podkladu 
s penetráciou DUROPRIMER-SG. Podklady znečistené olejom musia byť očistené špeciálnymi 
čistiacimi prostriedkami (viď str. 6). Vzhľadom k svojej vysokej hustote DUROPRIMER-SG vytláča 
vodu z kapilár betónových podláh. Celé množstvo zložky B sa pridáva do zložky A. Tieto dve zložky 
by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu). 
DUROPRIMER-SG sa aplikuje na podklad pomocou valčeka alebo stierky a dôkladne sa rozotrie, 
aby prenikol do celého povrchu podlahy. Spotreba DUROPRIMER-SG je v závislosti od podkladu a 
spôsobu aplikácie 0,6-1 kg/m2. Použitie kvalifikovaného systému DUROFLOOR nasleduje do 24 
hodín po tom ako základný náter vytvrdne.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0 podľa normy EN 13813.
DUROPRIMER-SG je dodávaný v balení (A+B) 10 kg.

Dvojzložková, špeciálna bezrozpúšťadlová epoxidová penetrácia
DUROPRIMER-SG

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



3 VYPLNENIE POVRCHOVÝCH NEROVNOSTÍ
Po zaschnutí penetrácie a pred aplikáciou vrchného epoxidového alebo polyuretánového náteru musia byť všetky 
nedostatky podkladu (praskliny, otvory atď.) vyplnené aby sa dosiahlo hladkého a kontinuálneho podkladu. Najmä v 
prípadoch keď ma byť vrchný náter aplikovaný v tenkej vrstve.
Vyplnenie povrchových nerovností sa môže dosiahnuť použitím epoxidového tmelu EPOMAX-EK alebo prípravou 
živicovej malty (zmiešanie epoxidovej živice s kremičitým pieskom s veľkosťou častíc 0-0.4 mm). Aplikácia vrchného 
náteru sa uskutoční po zaschnutí penetračného náteru a do doby, ktorá je stanovená pre každý typ penetrácie (viď str. 
7-8).
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Živicová malta môže byť pripravená zmiešaním epoxidovej penetrácie DUROFLOOR-PSV a kremičitého piesku v 
pomere 1:2 až 1:3. Alternatívou môže byť použitie epoxidového náteru DUROFLOOR alebo DUROFLOOR-R zmiešaním 
s kremičitým pieskom v pomere 1:2-1:3 pre DUROFLOOR a 1:1,5 až 1:2 pre DUROFLOOR-R. V prípade, že bol 
podklad napenetrovaný s DUROPRIMER-W musí byť táto penetrácia použitá pre vyplnenie akejkoľvek nerovnosti. V 
prípade, že bol podklad napenetrovaný s EPOXYPRIMER-W musí byť táto penetrácia použitá na prípravu živocovej 
malty v zmesi s kremičitým pieskom v pomere 1:2 až 1:3 pre vyplnenie akékoľvek nerovnosti.

Vyplnenie trhlín a dier na mozaikovej podlahe Vyplnenie trhlín a dier na priemyselnej podlahe Zmyslom aplikácie samonivelačnej živicovej 
malty je dosiahnutie hladkého povrchu.

Dvojzložkový epoxidový tmel

EPOMAX-EK je dvojzložkový epoxidový tmel bez rozpúšťadiel. Po vytvrdnutí poskytuje veľmi silnú 
priľnavosť k podkladu, vysokú tvrdosť a mechanickú odolnosť. Celé množstvo zložky B sa pridá do 
zložky A. Tieto dve zložky sa zmiešaju s murárskou lyžicou. 
Spotreba: cca. 1,85 kg/m2/mm hrubú vrstvu. 
Je klasifikovaný ako štrukturálne spojivo pre malty alebo betón podľa EN 1504-4. 
EPOMAX-EK je dodávaný v balení (A+B) 2 kg a 4 kg.

EPOMAX-EK

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

PRIMER-PU 140
Polyuretánová penetrácia bez rozpúšťadiel aj na vlhké podklady  

2-zložková polyuretánová penetrácia, ktorá zabezpečí správnu priľnavosť polyuretánových 
produktov na savé aj nesavé povrchy, ako je betón, cementová malta, kov, drevo, staré 
hydroizolačné vrstvy, bitúmenové podklady atď. 
Je ideálne riešenie pre podklady s vysokým obsahom vlhkosti. Je tiež vhodná v prípadoch, keď 
je prítomnosť rozpúšťadiel nežiadúca (napríklad v priestoroch s nedostatočným vetraním).
Spotreba: 0,1 - 0,2 kg na m2



4 VRCHNÝ NÁTER 
V závislosti od požiadaviek na mechanickú a chemickú odolnosť priemyselnej podlahy je potrebné zvoliť 
zodpovedajúci epoxidový náter a spôsob aplikácie. DUROFLOOR je samonivelačná epoxidová podlaha vhodná pre 
oblasti, ktoré sú vystavené vysokému opotrebeniu, DUROFLOOR-R je epoxidový náter pre oblasti, ktoré sú vystavené 
opotrebovaniu strednej intenzity, zatiaľ čo DUROFLOOR 11 môže byť použitý ako samonivelačná epoxidová podlaha 
alebo ako epoxidový náter. DUROFLOOR-PU je polyuretánový náter s vynikajúcou odolnosťou proti slnečnému 
žiareniu, ktorý je vhodný aj pre vonkajšie použitie a nakoniec DUROFLOOR-C je vodivá samonivelačná epoxidová 
podlaha, ktorá sa aplikuje na miestach kde je nežiadúca statická elektrina.

APLIKÁCIA

Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách 
v správnej hmotnosti a vopred stanovenom pomere miešania. Celé 
množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Tieto dve zložky by mali byť 
miešané po dobu asi 5 minút s nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok 
za minútu). Je dôležité dôkladne premiešať zmes v blízkosti stien a dna 
nádoby, aby bol dosiahnutý rovnomerný rozptyl tvrdidla. Potom sa za 
stáleho miešania postupne pridá do zmesi kremičitý piesok veľkosti 
častíc 0,1-0,4 mm (alebo Q35) v pomere 1:2 hmotnosti [DUROFLOOR 
(A+B) : piesok], až kým nevznikne jednotná zmes.
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DUROFLOOR je dvojzložkový, farebný, samonivelačný, epoxidový systém, ktorý ponúka 
vysokú pevnosť a odolnosť proti oderu. Je odolný voči organickým a anorganickým 
kyselinám, zásadám, ropným produktom, odpadovej vode, morskej vode a veľkému 
množstvu rozpúšťadiel. Je odolný voči teplotám v rozmedzí od -30°C do +100°C v 
suchom prostredí a až do +60°C v mokrom prostredí. Aplikuje sa v zmesi s kremičitým 
pieskom s veľkosťou častíc 0-0,4 mm (Q35) v pomere 1:2.
DUROFLOOR je používaný ako tekutý, samonivelačný poter na podlahy na báze cementu, 
ktoré vyžadujú vysokú mechanickú alebo chemickú odolnosť. Je vhodný pre priemyselné 
oblasti, sklady, autoservisy, supermarkety, laboratóriá, čerpacie stanice, parkoviská a pod. 
Je tiež vhodný pre plochy, ktoré sú v styku s potravinami, podľa W-347, ISO 8467. 
Je klasifikovaný ako SR-B2,0-AR0,5-IR4 podľa normy EN 13813.
DUROFLOOR je dodávaný v balení (A+B) 9 kg v 8 rôznych farbách. 

DUROFLOOR Samonivelačná epoxidová podlaha

Vytvorená zmes sa vyleje na napenetrovaný 
podklad

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

SAMONIVELAČNÝ EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM



Ďalšie farebné odtiene sú k dispozícii pri 
objednaní minimálne 144 kg.

Odtiene uvedených vytlačených farieb 
sa môžu mierne líšiť od skutočnosti.

Vlastnosti DUROFLOOR
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TECHNICKÉ ÚDAJE

1. FYZICKÉ

NORMADUROFLOOR (A+B)
+Q35

2. MECHANICKÉ

3. CHEMICKÉ

+8°C

1.72 kg/lit

15000 mPa.s BROOKFIELD

24 h

7 dní

EN 13501-1

Hustota

Viskozita

Minimálna teplota vytvrdzovania 

Pochôdznosť (+23°C)

Konečná pevnosť (+23°C) 

Reakcia na oheň Efl

80.5 mg ASTM D 4060

102.3 MPa ASTM D 695

AR0,5 EN 13892-4

IR4 EN ISO 6272

47 MPa DIN EN 196

> 3.0 MPa EN 13892-8

80 - SHORE D DIN 53505

Odolnosť proti oderu - Taber test 

Odolnosť voči opotrebovaniu  

Odolnosť proti nárazu 

Pevnosť v tlaku  

Pevnosť v ohybe

Priľnavosť

Tvrdosť

ASTM D 570Absorpcia vody (14 dní)

Suché zaťaženie

Mokré zaťaženie

0.59 %

Vhodné

-30°C do +100°C 

-30°C do +60°C

Odolnosť proti chemickým látkam 
(kyselina octová, citrónová, sírová 
a mliečna, hydroxid sodný, etanol, 
xylén, olivový olej)

Žiadna alebo 
zanedbateľná zmena ASTM D 543-87

Priamy kontakt s potravinami W-347, ISO 8467

VLASTNOSTI

Vytvorená samonivelačná zmes sa roznáša zubovou 
stierkou v hrúbke 2-3mm. 
Spotreba DUROFLOOR (A+B): 0.6 kg/m2/mm 
Spotreba kremičitého piesku: 1.2 kg/m2/mm hrubú vrstvu 

Samonivelačná zmes by mala byť valcovaná špeciálnym 
ostnatým valcom, ktorý umožní uniknúť zachytenému 
vzduchu a zabráni vzniku bublín. Pri aplikácii je nutné 
použitie špeciálnej obuvi. Vzhľadom k svojej nízkej 
viskozite má zmes samonivelačné vlastnosti a zároveň 
poskytuje hladký finálny povrch. Pri použití DUROFLOOR 
na zvislých alebo šikmých povrchoch je nutné pridať 
epoxidový regulátor prietoku v pomere 0,5% hmotnosti.

Odolnosť voči 
zmenám teploty

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

DUROFLOOR farebné odtiene

Pieskovo šedá
(RAL 7032)

Svetlošedá
(RAL 7035)

Šedá
(RAL 7040)

Červenohnedá
(RAL 3009)

Béžová
(RAL 1015)

Bielo-béžová
(RAL 1013)

Svetlozelená
(RAL 6021)

Pastelovo modrá
(RAL 5024)
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Samonivelačná epoxidová podlaha DUROFLOOR aplikovaná vo vinárstve

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

DUROFLOOR-R Epoxidový náter

DUROFLOOR-R je dvojzložkový farebný epoxidový systém, ktorý ponúka vysokú pevnosť 
a odolnosť proti oderu. Je odolný proti organickým a anorganickým kyselinám, zásadám, 
ropným produktom, odpadovej vode, morskej vode a poveternostným podmienkam. Je 
odolný voči teplotám od -30°C do +100°C v suchom prostredí a až + 60°C vo vlhkom 
prostredí.
DUROFLOOR-R sa používa ako epoxidový náter na podlahy, ktoré vyžadujú vysokú 
mechanickú alebo chemickú pevnosť. Je vhodný pre cementové povrchy, napr.: betón, 
cementové malty alebo azbestocement, rovnako je vhodný pre oceľové alebo železné 
povrchy v priemyselných oblastiach, skladoch, laboratóriách, nemocniciach, vinárňach, 
bitúnkoch, konzervárňach, garážach, dielňach atď.
Povrch je vhodný pre styk s potravinami, podľa W-347, ISO 8467.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0-AR0,5-IR4 podľa normy EN 13813.
DUROFLOOR-R j e dodávaný v balení (A+B) 10 kg v 8 rôznych farebných odtieňoch.

EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ NÁTEROVÝ SYSTÉM

DUROFLOOR-RL je dvojzložkový bezrozpúšťadlový farebný epoxidový systém, ktorý má 
rovnaké vlastnosti, oblasť použitia a spôsob aplikácie ako DUROFLOOR-R.
Okrem toho je navyše v súlade s požiadavkami LEED, týkajúce sa obsahu prchavých 
organických látok (VOC).

DUROFLOOR-RL Epoxidový náter

DUROFLOOR-R THIXO je protišmykový dvojzložkový bezrozpúšťadlový farebný 
epoxidový systém, ktorý má rovnaké vlastnosti, oblasť použitia a spôsob aplikácie ako 
DUROFLOOR-R.
Okrem toho vytvára zdrsnený / protišmykový povrch, ktorý sa dá ľahko čistiť.

DUROFLOOR-R THIXO Protišmykový epoxidový náter 



APLIKÁCIA
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Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách, v 
správnej hmotnosti a vopred stanovenom pomere miešania. Celé množstvo 
zložky B sa pridá do zložky A. Tieto dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 
5 minút s nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu). Je dôležité 
dôkladne premiešať zmes v blízkosti stien a dna nádoby, aby bol dosiahnutý 
rovnomerný rozptyl tvrdidla.

Čerstvá vrstva sa prevalcuje valčekom pre dobré ukotvenie 
a rovnomerný rozptyl materiálu na zaistenie rovnakej 
hrúbky po celom povrchu podlahy. Pri aplikácii je nutné 
použitie špeciálnej obuvi

DUROFLOOR-R sa nanáša valčekom v dvoch vrstvách. Druhá vrstva by mala byť nanesená do 24 hodín na zaschnutú prvú vrstvu.
Spotreba: cca. 250-300 g/m2/vrstvy.
Pri použití DUROFLOOR-R na zvislých alebo šikmých povrchoch je nutné pridať epoxidový regulátor prietoku v pomere 2,0%.

Potom sa DUROFLOOR-R naleje na 
napenetrovaný podklad.

Následne sa rozotrie stierkou na napenetrovaný podklad

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



Vlastnosti DUROFLOOR-R
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Epoxidový náter DUROFLOOR-R aplikovaný na podzemnom parkovisku 
v SALONICA PARK v Solúne, Grécko

Ďalšie farebné odtiene sú k dispozícii pri 
objednaní minimálne 150 kg.

Odtiene uvedených vytlačených farieb 
sa môžu mierne líšiť od skutočnosti.

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

DUROFLOOR-R farebné odtiene

Pieskovo šedá
(RAL 7032)

Svetlošedá
(RAL 7035)

Šedá
(RAL 7040)

Červenohnedá
(RAL 3009)

Béžová
(RAL 1015)

Bielo-béžová
(RAL 1013)

Svetlozelená
(RAL 6021)

Pastelovo modrá
(RAL 5024)

TECHNICKÉ ÚDAJE

NORMADUROFLOOR-R

2. MECHANICKÉ

+8°C

1.46 kg/lit

24 h

7 dní

76.6 mg ASTM D 4060

51 MPa DIN EN 196

32 MPa DIN EN 196

ASTM D 570Absorpcia vody (14 dní)

Odolnosť proti chemickým látkam 
(kyselina octová, citrónová, sírová a 
mliečna, hydroxid sodný, etanol, xylén, 
olivový olej)

Priamy kontakt s potravinami

Odolnosť voči 
zmenám teploty

Suché zaťaženie

Mokré zaťaženie

0.94 %

Vhodné

-30°C do +100°C 

-30°C do +60°C

ASTM D 543-87

W-347, ISO 8467

VLASTNOSTI

Odolnosť proti oderu - Taber test 

Odolnosť voči opotrebovaniu  

Odolnosť proti nárazu 

Pevnosť v tlaku  

Pevnosť v ohybe

Priľnavosť

Tvrdosť 80 - SHORE D DIN 53505

Žiadna alebo 
mierna zmena

1900 mPa.s BROOKFIELD

EN 13501-1

Hustota

Viskozita

Minimálna teplota vytvrdzovania 

Pochôdznosť (+23°C)

Konečná pevnosť (+23°C) 

Reakcia na oheň Efl

AR0,5 EN 13892-4

IR4 EN ISO 6272

> 3.0 MPa EN 13892-8

1. FYZICKÉ

3. CHEMICKÉ



15 PRIEMYSELNÉ PODLAHY

Epoxidový náter DUROFLOOR-R 
aplikovaný v sklade

Epoxidový náter DUROFLOOR-R 
aplikovaný v laboratóriu

Epoxidový náter DUROFLOOR-R aplikovaný v sklade



DUROFLOOR-PU Polyuretánový podlahový náter

DUROFLOOR-PU je dvojzložkový, farebný, alifaticko polyuretánový náter. Po jeho aplikácii 
sa vytvára silná a pružná membrána s vynikajúcou odolnosť proti UV žiareniu. Je odolný 
proti oderu, organickým a anorganickým kyselinám, lúhom, ropným produktom, 
rozpúšťadlám, vode, morskej vode a poveternostným podmienkam. Je odolný voči 
teplotám od -30°C do +100°C v suchom prostredí a až + 60°C v mokrom prostredí.

DUROFLOOR-PU sa používa ako náter na podlahy, ktoré vyžadujú vysokú elasticitu, 
mechanickú a chemickú odolnosť. Je vhodný pre podklady na báze cementu napr.: betón,
cementové malty alebo azbestový cement, oceľové alebo železné podklady, existujúce 
epoxydové podlahy, chladiace a mraziace miestnosti, bitúnky, priemyselné plochy, sklady, 
laboratóriá, nemocnice, garáže, autoservisy a pod. 
DUROFLOOR-PU Je vhodný pre použitie v interiéry aj v exteriéry
Je klasifikovaný ako SR-B1.5-AR2-IR8 podľa normy EN 13813.
DUROFLOOR-PU je dodávaný v balení (A + B) 10 kg.

POLYURETÁNOVÝ PODLAHOVÝ NÁTER

Vlastnosti DUROFLOOR-PU

TECHNICKÉ ÚDAJE

1. FYZICKÉ

NORMADUROFLOOR-PU (A+B)

2. MECHANICKÉ

3. CHEMICKÉ

+8°C

1.35 kg/lit

1400 mPa.s BROOKFIELD

24 h

7 dní

EN 13501-1

Hustota

Viskozita

Minimálna teplota vytvrdzovania 

Pochôdznosť (+23°C)

Konečná pevnosť (+23°C) 

Reakcia na oheň F

AR2 EN 13892-4

IR8 EN ISO 6272

> 3 MPa EN 13892-8

47 - SHORE D DIN 53505

Odolnosť voči opotrebovaniu  

Odolnosť proti nárazu 

Priľnavosť

Tvrdosť

Odolnosť voči 
zmenám teploty

Suché zaťaženie

Mokré zaťaženie

-30°C do +100°C 

-30°C do +60°C

VLASTNOSTI

Ďalšie farebné odtiene sú k dispozícii pri 
objednaní minimálne 150 kg.

Odtiene uvedených vytlačených farieb 
sa môžu mierne líšiť od skutočnosti.

DUROFLOOR-PU farebné odtiene 
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vynikajúcu odolnosť 
proti slnečnému 

žiareniu (UV)

Aplikácia

DUROFLOOR-PU by sa mal aplikovať najneskôr do 24 hodín po napenetrovaní podkladu. V prípade, že podklad obsahuje viac 
ako 4% vlhkosti alebo ide o čerstvý betón (3-28 dni), potom by mal byť napenetrovaný trojzložkovou penetráciou  
DUROPRIMER-W alebo s penetráciou DUROPRIMER-SG. Spôsob aplikácie je roznaký ako u epoxidového náteru DUROFLOOR-R 
(viď str. 12-13).

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

Šedá
(RAL 7040)
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DUROFLOOR

Finálny náter samonivelačnej 
epoxidovej podlahy DUROFLOOR 
v hrúbke 2,0-3,0 mm.

Penetrácia Podklad Opravný materiál

Základna vrstva samonivelačnej 
epoxidovej podlahy DUROFLOOR  
v hrúbke 2,0-3,0 mm.

Kremičitý piesok

Finálna vrstva
DUROFLOOR (A+B),
DUROFLOOR-R,
alebo DUROFLOOR-PU

Protišmykový povrchHladký povrch

DUROFLOOR-R alebo DUROFLOOR-PU

Finálny náter 
epoxidovej podlahy 
DUROFLOOR-R, 
alebo DUROFLOOR-PU 
v 2 vrstvách

Základna vrstva epoxidového 
náteru DUROFLOOR-R alebo 
DUROFLOOR-PU, v jednej 
vrstve.

Finálna vrstva epoxidového 
náteru DUROFLOOR-R 
alebo DUROFLOOR-PU 
Kremičitý piesok

Penetrácia Podklad Opravný materiál

Po vytvrdnutí poskytujú epoxidové a polyuretánové podlahy hladkú povrchovú úpravu alebo úroveň protišmykovosti 
R9, ktorá je vhodná na bežné použitie (viď str. 18).
Pri aplikáciách kde je vysoké riziko pošmyknutia a vyžaduje sa vyššia úroveň protišmykovosti ako R9 je možné vytvoriť 
zodpovedajúci protišmykový povrch. V prvom rade sa aplikuje prvá vrstva epoxidovej podlahy a potom sa táto ešte 
čerstvá vsrtva posype kremičitým pieskom až do nasýtenia. Po vytvrdnutí vrstvy sa všetky voľné zrná odstránia vysoko 
sacím vysávačom.
Nakoniec sa nanesia valčekom konečná vrstva DUROFLOOR (A+B), DUROFLOOR-R alebo DUROFLOOR-PU.  Úroveň 
protišmykovosti je závislá na veľkosti častíc kremičitého piesku, ktorý bol použitý a od hustoty jeho použitia.

PROTIŠMYKOVOSŤ

Protišmyková úprava povrchu

PRIEMYSELNÉ PODLAHY

Protišmykový povrchHladký povrch



R9 hladký povrch

R10 nízka protišmykovosť

R11 stredná protišmykovosť 

R12 vysoká protišmykovosť 

R13 veľmi vysoká protišmykovosť

Úroveň protišmykovosti Zamýšľané použitie
Veľkosť častíc 
kremičitého 
piesku (mm)

Spotreba tesniacej 
vrstvy (g/m2)

Výstavy, obchody, nemocnice, školy 

Vchody, schodiská, WC, parkoviska 

Autodielne, mraziace miestnosti

Spracovanie potravin

Miesta so špeciálnymi požiadavkami

-

0.1 - 0.4

0.3 - 0.8

0.5 - 1.0

0.7 - 1.2

-

cca. 500

cca. 700

cca. 900

cca. 900

Protišmykovosť
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Úroveň protišmykovosti je potrebné starostlivo voliť s ohľadom na nebezpečenstvo pošmyknutia podľa konkrétnych 
podmienok miesta aplikácie a hygienických požiadaviek. Čím väčšia je granulometria kremičitého piesku, tým väčšia 
je protišmykovosť ale udržanie hygienických požiadaviek je náročnejšie.

Úroveň protišmykovosti je závislá na veľkosti častíc kremičitého piesku, ktorý bol použitý a od hustoty jeho použitia. V 
nasledujúcej tabuľke sa uvádza spotreba tesniacej vrstvy v závislosti od žiadanej úrovni protišmykovosti.

R9 R10

R11 R12

Aplikácia kremičitého piesku na čerstvú vrstvu DUROFLOOR V závislosti na veľkosti častíc kremičitého piesku, 
ktorý bude použitý možno meniť hladký povrch 
podlahy (R9) na viacero úrovní protišmykového 
pvrchu (R10, R11 a R12).

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



DUROFLOOR-C Vodivá samonivelačná epoxidová podlaha
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DUROFLOOR-C je dvojzložkový, epoxidový, bezrozpúšťadlový, farebný systém, ktorý 
ponúka stálu vodivosť, ktorá zabraňuje vzniku statického elektrického náboja na povrchu. 
Jeho odporová vodivosť je medzi 104 a 106 Ohm. DUROFLOOR-C má vysokú pevnosť a 
odolnosť proti oderu, je odolný voči organickým a anorganickým kyselinám, zásadám, 
ropným produktom, rôznym rozpúšťadlám, odpadovej vode, morskej vode a zvetrávaniu.

DUROFLOOR-C je samonivelačný náter na podlahy na báze cementu, ktorý sa používa v 
oblastiach, kde môže statická elektrina spôsobiť problémy. Je vhodný pre počítačové 
miestnosti, laboratóriá, tlačiarne, textilné továrne, nemocnice, čerpacie stanice, elektrické 
stanice, muničné sklady atď.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0-AR0,5-IR4 podľa normy EN 13813.
DUROFLOOR-C sa dodáva v 10 kg balení (A+B), ktoré obsahuje zložky A a B v správnej 
hmotnosti.

VODIVÝ SAMONIVELAČNÝ EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM

APLIKÁCIA

Po vytvrdnutí penetrácie by mali byť na podlahe nainštalované špeciálne samolepiace medené pásy (vodiče) v podobe mriežky 
maximálne 5m x 5m a pripojené k zemi pomocou zemniaceho kábla. Následne sa povrch pokryje vodivým epoxidovým lakom 
DUROFLOOR-CV, ktorý sa nanáša valčekom v tenkej vrstve. Spotreba: cca. 200 g/m2.

Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) oboch produktov sú balené v dvoch oddelených nádobách, v správnej hmotnosti a vopred 
stanovenom pomere miešania. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Tieto dve zložky by mal byť miešané po dobu asi 5 
minút s nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu). Je dôležité dôkladne premiešať zmes v blízkosti stien a dna nádoby, 
aby bol dosiahnutý rovnomerný rozptyl tvrdidla.

DUROFLOOR-CV Vodivý epoxidový lak (penetrácia)

DUROFLOOR-CV je dvojzložkový, farebný epoxidový systém s rozpúšťadlami, ktorý 
ponúka silné prilepenie k podkladu a dobrú vodivosť, ktorá zabraňuje hromadeniu 
statickej elektriny na povrchu. Odporovú vodivosť má nižšiu ako 104 Ohm.

DUROFLOOR-CV sa používa ako medzivrstva epoxidového systému DUROFLOOR-C,  
ktorá zabezpečuje rovnomernú vodivosť na celom povrchu podlahy.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0 podľa normy EN 13813.
DUROFLOOR-CV sa dodáva v 8 kg balení (A+B), ktoré obsahuje zložky A a B v správnej 
hmotnosti.

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



ČISTENIE NÁRADIA
Nástroje používané pri aplikácii s epoxidovými produktami je nutné dôkladne vyčistiť pomocou špeciálneho 
rozpúšťadla SM-12 bezprostredne po ich použití. Respektíve, nástroje používané pri aplikácii s polyuretánovými 
produktami je nutné dôkladne vyčistiť pomocou špeciálneho rozpúšťadla SM-16.

Pred ďaľšou aplikáciou sa odporúča odmerať elektrický odpor s cieľom uistiť, že bola dosiahnutá požadovaná úroveň vodivosti. 
DUROFLOOR-C by mal byť použitý na zaschnutý DUROFLOOR-CV v nasledujúcich 24 hodinách po aplikácii. DUROFLOOR-C sa 
roztiera na podlahe pomocou hladkej stierky do hrúbku cca. 2 mm. pri spotrebe cca. 1,5 kg/m2/mm. Samonivelačná vrstva by 
mala byť valcovaná špeciálnym ostnatým valcom, ktorý umožní uniknúť zachytenému vzduchu a zabráni vzniku bublín. Pri 
aplikácii je nutné použitie špeciálnej obuvi. Vzhľadom k svojej nízkej viskozite má zmes samonivelačné vlastnosti a zároveň 
poskytuje hladký vrchný povrch.

DUROFLOOR-C farebné odtiene

Ďalšie farebné odtiene sú k dispozícii pri 
objednaní minimálne 150 kg.

Odtiene uvedených vytlačených farieb 
sa môžu mierne líšiť od skutočnosti.

Vlastnosti DUROFLOOR-C

Šedá
40(RAL 70 )

Béžová
(RAL 1015)

Aplikovateľný v 
počítačových miestnostiach, 

laboratóriach, textilných 
továrňach, nemocniciach, 
muničných skladoch atď.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

1. FYZICKÉ

NORMADUROFLOOR-C

2. MECHANICKÉ

3. CHEMICKÉ

+8°C

1.45 kg/lit

24 h

7 dní

76.6 mg ASTM D 4060

43 MPa DIN EN 196

25 MPa DIN EN 196

> 3.0 MPa

0.90 % ASTM D 570Absorpcia vody (14 dní)

Odolnosť proti chemickým látkam 
(kyselina octová, citrónová, sírová 
a mliečna, hydroxid sodný, etanol, 
xylén, olivový olej)

Elektrická vodivosť

Odolnosť voči 
zmenám teploty

Suché zaťaženie

Mokré zaťaženie

4 6 

ASTM D 543-87

VLASTNOSTI

5700 mPa.s BROOKFIELD

Odolnosť proti oderu - Taber test 

Odolnosť voči opotrebovaniu  

Odolnosť proti nárazu 

Pevnosť v tlaku  

Pevnosť v ohybe

Priľnavosť

Tvrdosť 80 - SHORE D DIN 53505

Žiadna alebo mierna 
zmena

EN 13501-1

Hustota

Viskozita

Minimálna teplota vytvrdzovania 

Pochôdznosť (+23°C)

Konečná pevnosť (+23°C) 

Reakcia na oheň Efl

AR0,5 EN 13892-4

EN 13892-8

IR4 EN ISO 6272

10 - 10 Ohm

-30°C do +100°C 

-30°C do +60°C

20PRIEMYSELNÉ PODLAHY
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KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Utesnenie škár

Dlhé a široké podlahy obsahujú stavebné a expanzné/kontrakčné spoje. Tieto spoje je naskôr treba dôkladne otvoriť po 
celej dĺžke s pomocou podlahového zarezávača, a potom sa musia vyčistiť a uzavrieť s elastomerickým materiálom 
ktorý vydrží všetky možné expanzie alebo kontrakcie podlahy.
Rovnaký postup aplikujte na spoje okolo kovových rámov a mreží.

V miestach kde sa z hygienických dôvodov musia zaobliť hrany 
medzi podlahou a stenami (ako v nemocniciach, zdravotníckých 
laboratóriach, potravinárskych závodoch atď.), sa vytvorí prechod 
použitím polymér-modifikovanej cementovej malty (napr. 
DUROCRET).
Počas aplikácie vrchného epoxidového náteru sa pretrie vytvorený 
prechod náterom DUROFLOOR-R aby sa dosiahlo súvislého 
povrchu s epoxidovou podlahou bez spoja.

Zaoblenie styku steny s priemyselnou podlahou

Tesniaci náter DUROFLOOR-R.

Vytvorený prechod 
produktom DUROCRET

Epoxidový náter 
DUROFLOOR alebo 
DUROFLOOR-R.

FLEX-PU Polyuretánové tesniace tmely

Utesnenie expanzného spoja v podlahe

1. Zrezanie hrán expanzného 
spoja.

2. Vyplnenie zrezaných hrán 
tým istým materiálom aký bol 
použitý na podlahu. (Najprv 
sa ale zajistí hĺbka spoja, 
napríklad polystyrénom).

3. Odstránenie polystyrénu a 
osadenie gumového tesnenia s 
nastavením požadovanej hĺbky 
spoju.

4. Vyplnenie - utesnenie spoja.

Utesnenie obvodového spoja 
kovového otvoru alebo mriežky.

1. Orezanie okrajov otvoru. 

2. Vyplnenie zrezaných krajov otvoru tým 
istým materiálom aký bol použitý na 
podlahu. 

4. Vyplnenie - utesnenie 
spoja.

3. Nasadenie kovovej 
mreže.

FLEX PU-40 Vysoko-kvalitný 1-zložkový, 
polyuretánový tmel a lepidlo bez rozpúšťadiel. 
Má výnimočnú priľnavosť na všetky stavebné 
materiály ako napríklad betón, murivo, 
prírodné a syntetické kamene, oceľ, hliník, 
drevo, keramické dlaždice, tuhý plast atď. 
Je určený pre vonkajšie i vnútorné použitie. 
Má vysokú odolnosť voči teplotným výkyvom 
od -40°C do +80°C. Je dostupný v bielej, 
hnedej a šedej farbe. 

FLEX PU-50 S Vysoko-kvalitný  1-zložkový, 
polyuretánový lepiaci tmel s rozpúšťadlami. Má 
výnimočnú priľnavosť na všetky stavebné 
materiály, ako betón, murivo, prírodné a 
syntetické kamene, oceľ, hliník, drevo, 
keramické dlaždice a pod. Vhodný na škáry 
5-30 mm široké. 
Určený pre vonkajšie aj vnútorné použitie. 
Odolnosť voči teplotným výkyvom od -40°C do 
+80°C. Je dostupný v bielej a šedej farbe. 

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



Spoje medzi epoxidovou podlahou a inými podlahami

Spoje medzi  epoxidovou podlahou a inými 
podlahami (cementovými, dlaždenými, 
mramorovými, atď.) sú miesta s vysokým 
mechanickým opotrebením. V týchto prípadoch 
by sa mal spoj zrezať zo strany epoxidovej 
podlahy a uzavrieť tým istým materiálom aký 
bol použitý na podlahu (DUROFLOOR alebo 
DUROFLOOR-R). Tým sa docieli lokálne 
zosilnenie. 
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DUROFLOOR-BI je dvojzložkový, bezfarebný epoxidový náter s rozpúšťadlami. Vzhľadom 
k svojej nízkej viskozite a jeho veľkej tekutosti, môže preniknúť hlboko do podkladu a 
vyplniť póry a kapiláry. Impregnovaná plocha bude stabilná, trvanlivá, odolná voči oderu, 
mrazu a chemickým látkam, odpadom, minerálnym olejom a ropným produktom.
DUROFLOOR-BI sa používa na impregnáciu cementových povrchov, ako napríklad starý 
alebo nový betón, cementová malta, omietky atď. Je vhodný pre podlahy v skladoch, 
parkoviskách, laboratóriá, čerpacích staniciach, autoservisoch a pod.
Je klasifikovaný ako SR-B2,0 podľa EN 13813.
DUROFLOOR-BI je dodávaný v 4 kg a 10 kg baleniach (A+B) obsahujúcich zložky A a B, 
ktoré majú pevne stanovený podiel hmotnosti.

DUROFLOOR-BI Transparentná epoxidová impregnácia

OCHRANA PRIEMYSELNEJ PODLAHY

APLIKÁCIA

V závislosti od charakteru podkladu, by mal byť povrch upravený kefovaním, brúsením, vysávaný s výkonným vysávačom atď. 
Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách, v správnej hmotnosti a vopred stanovenom pomere 
miešania. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Tieto dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s nízkou 
rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu). Je dôležité dôkladne premiešať zmes v blízkosti stien a dna nádoby, aby bol 
dosiahnutý rovnomerný rozptyl tvrdidla. DUROFLOOR-BI sa nanáša valčekom, štetcom alebo nástrekom v 1 až 2 vrstvách, v 
závislosti od nasiakavosti podkladu. Druhá vrstva je aplikovaná 15 minút po prvej. Spotreba: 150-250 g/m2 /vrstvu.

Mechanické vlastnosti povrchu podlahy na cementovej báze (priemyselné podlahy, betónové dosky, mozaikové 
podlahy a pod.) môžu byť vylepšené z hľadiska nákladovej efektívnosti použitím dvojzložkovej epoxidovej impregnácie 
DUROFLOOR-BI alebo polyuretánovej impregnácie ISOMAT BI-120 PU.

ISOMAT BI-120 PU Jednozložkový polyuretánový priehľadný náter s vysokou 
penetračnou schopnosťou. Pri aplikácii na betónové podlahy alebo cementové malty, 
utesňuje a prachotesní ich povrch.
ISOMAT BI-120 PU môže byť použitý ako povrchové tvrdidlo pre rozpadnuté podlahy, 
zvyšuje ich pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu. Navyše eliminuje priepustnosť podlahy 
a umožňuje ľahšie čistenie.
ISOMAT BI-120 PU sa používa na betónové podlahy a cementové malty v oblastiach ako 
sú pivnice, sklady, parkoviská ľahkej/strednej dopravy atď. Ďalej, môže byť použitý ako 
ochranný náter pre kovové konštrukcie. Vhodný pre použitie v interiéri. 
Je klasifikovaný ako impregnácia betónu podľa EN 1504-2. 
ISOMAT BI-120 PU je dodávaný v 5 kg a 18 kg baleniach.

ISOMAT BI-120 PU  Transparentná polyuretánová impregnácia

Existujúca podlaha pokrytá dlažbou, 
cementovým poterom atď.

1. Zrezanie trojuholníkového spoju 
pozdĺž kraja epoxidovej podlahy. 

2. Vyplnenie tým istým materiálom aký 
bol použitý na epoxidovú podlahu 
(DUROFLOOR alebo DUROFLOOR-R)

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



Samonivelačná epoxidová podlaha DUROFLOOR aplikovaná v Olympic Sports Center, Attica, Grécko
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Samonivelačná epoxidová podlaha 
DUROFLOOR aplikovaná v supermarkete

Samonivelačná epoxidová podlaha DUROFLOOR 
aplikovaná v mliekarenskom priemysle

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



Epoxidový náter DUROFLOOR-R aplikovaný v 
sklade priemyselného podniku

Epoxidový náter DUROFLOOR-R aplikovaný v 
podzemnom parkovisku nákupného centra
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Epoxidový náter DUROFLOOR-R aplikovaný v sklade

Epoxidový náter DUROFLOR-R aplikovaný v 
archeologickom múzeu v Thassose, Grécko

Epoxidový náter DUROFLOOR-R 
aplikovaný v zubnej klinike

PRIEMYSELNÉ PODLAHY



Epoxidový náter DUROFLOOR-R 
aplikovaný v škole

Epoxidový náter DUROFLOOR-R aplikovaný v obchode s oblečením

Protišmykový epoxidový náter DUROFLOOR-R 
aplikovaný na verejnom parkovisku
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Epoxidový náter DUROFLOR-R na parkoviskách
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