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DUROTOP

Cementový vsyp na zosilnenie povrchu s vysokou
odolnosťou proti opotrebovaniu
DUROTop, obsahujúci korund, je hotová suchá
zmes na zosilnenie povrchovej vrstvy.
Obsahuje predmiešanú triedenú veľmi tvrdú drveninu, korund,
cementové spojivo a prísady. Používa sa na zvýšenie odolnosti
proti opotrebovaniu čerstvých, monolitických betónových podláh a
cementových poterov. Vyrába sa v dvoch alternatívach, pod názvom:
„Normál Durotop“, respektíve „Durotop KS“, ktorý obsahuje zvýšené
množstvo Korundu.

OBLASŤ POUŽÍVANIA – DUROTOP
v logistických centrálach, vo vysokých skladoch
v závodoch s veľkou prevádzkou
OBLASŤ POUŽÍVANIA – DUROTOP KS
podlahy, podliehajúce extrémnemu zaťaženiu
zlievarne, závody pre spracovanie kovov
dielne, opravovňa pásových pracovných strojov
kasárne
PRVOTNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu
odolnosť proti nárazom
odolnosť proti olejom
bezprašnosť
ľahká údržba

Odolnosť proti opotrebovaniu na škále Böhme
DUROTOP KS

1,1

DUROTOP

2,8

DUROCOLOR KS
DUROMETAL

DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN (C25)

1,1
2,5
2,8
4,6
6,5
8,5

strata materiálu (cm2/50cm2)
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DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

Popis výrobku
DUROTOP sa odporúča k vyhotoveniu vonkajších aj vnútorných
podláh, ktoré sú vystavené veľkému a intenzívnemu zaťaženiu.
Jeho aplikáciou sa značne zvyšuje životnosť podlahy. Vyrába sa
len vo farbe prirodzenej sivej, jeho farebné verzie predávame
pod názvom DUROCOLOR. DUROTOP možno zakúpiť v
štandardnej verzii, ako aj v PLUS* verziách.

Charakteristické znaky

 Mimoriadne tvrdý, opotrebovaniu odolný povrch
 Odolnosť proti nárazom
 Ľahké čistenie a ľahká údržba
 Bezprašnosť
 Odolnosť proti olejom
 Protišmykový povrch
 Homogénny, estetický, lesklý povrch
 Možnosť používania aj v potravinárskom priemysle
 Je nehorľavý

TECHNICKÉ ÚDAJE

DUROTOP
 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
Böhme = 2,8 cm3/50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: +A3
DUROTOP KS
 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
Böhme = 1,1 cm3/50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: A1,5
 Pevnosť v tlaku: ≥60 N/mm2 v 28. deň
 Ohýbacia a ťažná sila: ≥7 N/mm2 v 28. deň
 Tvrdosť podľa MOHS škály: 8-9

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zapracovanie vsypu do podvrchovej vrstvy sa uskutoční
naraz pri vyhotovení podlahy, čím je zabezpečené dokonalé
zabudovanie DUROTOPU do povrchu.
Ručné nanášanie vsypu
Keď je už betón pochôdzny je potrebné predbežne vyhladiť
kotúčovým hladiacim strojom, aby vlhkosť vystúpila na povrch.
DUROTOP treba rovnomerne, v danom množstve nasypať
na podlahu vo viacerých vrstvách (2-3). Nanášanie možno
uskutočniť mechanicky pomocou sypacieho voza, alebo lopatou.
Nanášanie strojom
Po vyhladení povrchu Laser Screedom, DUROTOP treba
nasypať priamo na čerstvý betón v jednej, alebo v dvoch
vrstvách.
Nanášanie vo forme malty
DUROTOP treba na mieste zmiešať s vodou (6 kg/liter),
naniesť na už pochôdzny čerstvý betón, povrch treba
pripraviť ako pri ručnom nanášaní. Pri nanášaní vo forme
malty sa môže používať len verzia DUROTOP PLUS.

SPOTREBA MATERIÁLU – HRÚBKA VRSTVY
Ručné nanášanie:
3-5 kg/m2
Nanášanie strojom:
4-10 kg/m2
Nanášanie vo forme malty: 10-17 kg/m2

2-3mm
2-4mm
4-7mm

ZAPRACOVANIE DUROTOPU
Zapracovanie, gletovanie DUROTOPU sa uskutoční
jednokotúčovým, ručným, alebo dvojkotúčovým,
samochodným hladiacim strojom dovtedy, kým
nedosiahneme úplne hladký, lesklý, tvrdý povrch. Kvalita
vyhotovenej podlahy bude bezvadná výlučne len vtedy,
ak budú pokyny pre realizáciu presne dodržané. (Prečítajte
aj naše podrobné návody na realizáciu!)

Dodatočné ošetrenie povrchu

Podlahu DUROTOP treba po vyhladení chrániť pred
rýchlym odparením vody, ktoré môže spôsobiť vznik
zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné ošetrenie sa odporúča
prostriedok DURoCURING, ktorý zabráni vyparovaniu vody.

VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR

Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
DUROPLAST – škárovaciu pásku z PVC.

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA

Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka:
2 dni
Ľahká premávka motorových vozidiel:
7 dní
Normálna premávka motorových vozidiel: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH. (Prečítajte si aj naše návody na
čistenie a údržbu podlahy!)

BALENIE

Balenie 1200 kg/paleta, 25 kg/vrece.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.
Upozornenie: tento opis výrobku a návod na používanie boli vyhotovené
na základe výsledkov laboratórnych skúšok, respektíve vlastných skúseností.
Na použité množstvo materiálu a proces zapracovania môžu vplývať aj okolnosti
realizácie. Úlohou realizátora je, aby sa predbežným vyskúšaním výrobku na
mieste prekontroloval naše odporúčania a zabezpečil podmienky, potrebné
k správnemu zapracovaniu výrobku. Neručíme za škody, ktoré vzniknú chybnou
realizáciou. V súvislosti s bezpečnostnými predpismi vyžiadajte od výrobcu
bezpečnostný list výrobku.
* Podrobný opis verzie PLUS: 25. strana, Pomocný materiál k plánovaniu
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DUROCOLOR

Farebná predmiešaná zmes na zosilnenie povrchu
betónových podláh
DUROCOLOR je pigmentovaná, špeciálnymi prísadami
obohatená, hotová suchá zmes na zosilnenie povrchu a
vyhotovenie farebných, estetických podláh.
Zapracovaním vsypu do čerstvého betónu získame lesklý povrch homogénnej
farby. Obsahuje triedené plnivo, korund, cementové spojivo a prísady. Vyrába
sa v dvoch alternatívach, pod názvom: „Normál Durotop“, respektíve
„Durotop KS“, ktorý obsahuje zvýšené množstvo Korundu.

OBLASŤ POUŽÍVANIA
cash&carry obchody, hypermarkety
hobby predajne pre domácich majstrov
esteticky vysokonáročné priemyselné objekty
parkoviská, garáže
výstavné siene
PRVOTNÉVLASTNOSTI
široký výber farieb
estetický, lesklý povrch
vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu
odolnosť proti nárazu
bezprašnosť
ľahká

Odolnosť proti opotrebovaniu na škále Böhme
DUROTOP KS

1,1

DUROCOLOR KS

1,1

DUROCOLOR

2,8

DUROMETAL
DUROTOP

DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETON (C25)

2,5
2,8

4,6
6,5
8,5
strata materiálu (cm2/50cm2)
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DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

Popis výrobku
DUROCOLOR je špeciálny výrobok, vyvinutý za účelom
uspokojenia exkluzívnych nárokov. Možno z neho vyhotoviť
rôznofarebné podlahy s lesklým povrchom. Základné farby
obsahuje farebná škála, uvedená na konci katalógu. V prípade
žiadosti je možné výrobok vyrobiť aj v ďalších farbách.
DUROCOLOR možno zakúpiť v štandardnej, aj v PLUS* verzii.

Charakteristické znaky

 homogénny, estetický, lesklý povrch
 je mimoriadne tvrdý, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
 vysoká odolnosť proti úderom
 bezprašnosť
 možnosť používania aj v oblasti potravinárskeho priemyslu
 je nehorľavý

TECHNICKÉ ÚDAJE

DUROCOLOR
 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
Böhme = 2,8 cm3/50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: A3
DUROCOLOR KS
 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
Böhme = 1,1 cm3/50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: A1,5
 Pevnosť v tlaku: ≥60 N/mm2 v 28. deň
 Ohýbacia a ťažná sila: ≥7 N/mm2 v 28. deň
 Tvrdosť podľa MOHS škály: 8-9

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Počas realizácie je veľmi dôležité dodržať technologické
pokyny. Zvolená farba vo veľkej miere určí spotrebu
materiálu. Informácie o presnej spotrebe materiálu
podľa farieb sú uvedené v tabuľke na konci katalógu.
Zapracovanie vsypu do povrchovej vrstvy sa uskutoční
naraz pri vyhotovení podlahy, čím je zabezpečené dokonalé
zabudovanie DUROCOLORU do povrchu.
Ručné nanášanie vsypu
Keď je už betón pochôdzny Je potrebné predbežne vyhladiť
kotúčovým hladiacim strojom, aby vlhkosť vystúpila na
povrch.
DUROCOLOR treba rovnomerne, v danom množstve
nasypať na podlahu vo viacerých vrstvách (2-3). Nanášanie
možno uskutočniť mechanicky pomocou sypacieho voza,
alebo lopatou.
Nanášanie strojom
Po vyhladení povrchu s Laser Screedom, DUROCOLOR
treba nasypať priamo na čerstvý betón v jednej, alebo v
dvoch vrstvách.
Nanášanie vo forme malty
DUROCOLOR treba na mieste zmiešať s vodou (6 kg/liter),
a naniesť na už pochôzdny čerstvý betón, povrch treba

pripraviť ako pri ručnom nanášaní. Pri nanášaní vo forme
malty sa môže používať len verzia DUROCOLOR PLUS.
SPOTREBA MATERIÁLU – HRÚBKA VRSTVY
Ručné nanášanie:
3-5 kg/m2
Nanášanie strojom:
4-10 kg/m2
Nanášanie vo forme malty: 10-17 kg/m2

2-3mm
2-4mm
4-7mm

ZAPRACOVANIE DUROTOPU
Zapracovanie, gletovanie DUROCOLORU sa uskutoční
jednokotúčovým, ručným, alebo dvojkotúčovým,
samochodným hladiacim strojom dovtedy, kým
nedosiahneme úplne hladký, lesklý, tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezvadná výlučne len
vtedy, ak budú pokyny pre realizáciu presne dodržané.
(Prečítajte aj naše podrobné návody na realizáciu!)

Dodatočné ošetrenie povrchu

Podlahu DUROCOLOR treba po vyhladení chrániť
pred rýchlym odparením vody, ktoré môže spôsobiť vznik
zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné ošetrenie sa odporúča
prostriedok DUROCURING, ktorý zabráni vyparovaniu vody.

VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR

Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
DUROPLAST – škárovaciu pásku z PVC.

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA

Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka:
2 dni
Ľahká premávka motorových vozidiel:
7 dní
Normálna premávka motorových vozidiel: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH. (Prečítajte si aj naše návody na
čistenie a údržbu podlahy!)

BALENIE

Balenie 1200 kg/paleta, 25 kg/vrece.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.
Upozornenie: tento opis výrobku a návod na používanie boli vyhotovené
na základe výsledkov laboratórnych skúšok, respektíve vlastných skúseností.
Na použité množstvo materiálu a proces zapracovania môžu vplývať aj okolnosti
realizácie. Úlohou realizátora je, aby sa predbežným vyskúšaním výrobku na
mieste prekontroloval naše odporúčania a zabezpečil podmienky, potrebné
k správnemu zapracovaniu výrobku. Neručíme za škody, ktoré vzniknú chybnou
realizáciou. V súvislosti s bezpečnostnými predpismi vyžiadajte od výrobcu
bezpečnostný list výrobku.
* Podrobný opis verzie PLUS: 25. strana, Pomocný materiál k plánovaniu
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DUROSTONE

Minerálna predmiešaná zmes na zosilnenie
povrchu betónových podláh
DUROSTONE je hotová suchá malta
na zosilnenie povrchu betónu.
Obsahuje predmiešané, triedené, tvrdé plnivo,cementové spojivo,
prísady a pri farebných variantoch aj pigmenty. Používa sa na
zvýšenie odolnosti proti opotrebovaniu čerstvých, monolitových
betónových podláh a cementových poterov.

OBLASŤ POUŽÍVANIA
sklady
garáže
výrobné haly
sklady obilia
PRVOTNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
vynikajúci pomer cena/hodnota
odolnosť proti olejom
bezprašnosť, ľahká údržba

Odolnosť proti opotrebovaniu na škále Böhme
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR

DUROSTONE

DUROSTONE KVARC
BETON (C25)

1,1
1,1
2,5
2,8
2,8

4.6

6,5
8,5
strata materiálu (cm2/50cm2)
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DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

Popis výrobku
DUROSTONE sa odporúča na vyhotovenie vonkajších a
vnútorných podláh, ktoré sú vystavené priemernému zaťaženiu.
Jeho aplikácia značne zvýši životnosť podlahy.
DUROSTONE možno kúpiť okrem prirodzenej sivej farby v ďalších
piatich farbách, respektíve v štandardnej aj v PLUS* verzii.

Charakteristické znaky

 odolnosť proti opotrebovaniu
 ľahké čistenie a údržba
 bezprašnosť
 odolnosť voči olejom
 odolnosť proti úderom
 protišmykový povrch
 hospodárnosť
 homogénny, estetický, lesklý povrch
 možnosť používania aj v oblasti potravinárskeho priemyslu
 nehorľavosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
 Böhme = 4,6 cm3 / 50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: A6
 Pevnosť v tlaku: ≥80 N/mm2 v 28. deň
 Ohýbacia a ťažná sila: ≥7 N/mm2, v 28. deň
 Tvrdosť podľa MOHS škály: 7

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení
podlahy, čím je zabezpečené dokonalé zabudovanie
DUROSTONE do povrchu.
Ručné nanášanie vsypu
Keď je už betón pochôdzny je potrebné predbežne vyhladiť
kotúčovým hladiacim strojom, aby vlhkosť vystúpila na
povrch.
DUROSTONE treba rovnomerne, v danom množstve
nasypať na podlahu vo viacerých vrstvách (2-3). Nanášanie
možno uskutočniť mechanicky pomocou sypacieho voza,
alebo lopatou.
Nanášanie strojom
Po vyhladení povrchu Laser Screedom, DUROSTONE
treba nasypať priamo na čerstvý betón v jednej, alebo
v dvoch vrstvách.
Nanášanie vo forme malty
DUROSTONE treba na mieste zmiešať s vodou (6 kg/liter),
naniesť na už pochôzdny čerstvý betón, povrch treba
pripraviť ako pri ručnom nanášaní. Pri nanášaní vo forme
malty sa môže používať len verzia DUROSTONE PLUS.

SPOTREBA MATERIÁLU – HRÚBKA VRSTVY
Ručné nanášanie:
3-5 kg/m2
Nanášanie strojom:
4-10 kg/m2
Nanášanie vo forme malty: 10-17 kg/m2

2-3mm
2-4mm
4-7mm

ZAPRACOVANIE DUROSTONU
Zapracovanie, gletovanie DUROSTONU sa uskutoční
jednokotúčovým, ručným, alebo dvojkotúčovým,
samochodným hladiacim strojom dovtedy, kým
nedosiahneme úplne hladký, lesklý, tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezvadná výlučne
len vtedy, ak bude presne dodržaný návod pre realizáciu.
(Prečítajte aj naše podrobné návody na realizáciu!)

Dodatočné ošetrenie povrchu

Podlahu DUROSTONE treba po vyhladení chrániť
pred rýchlym odparením vody, ktoré môže spôsobiť vznik
zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné ošetrenie sa odporúča
prostriedok DUROCURING, ktorý zabráni vyparovaniu vody.

VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR

Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
DUROPLAST – škárovaciu pásku z PVC.

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA

Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka:
2 dni
Ľahká premávka motorových vozidiel:
7 dní
Normálna premávka motorových vozidiel: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH. (Prečítajte si aj naše návody na
čistenie a údržbu podlahy!)

BALENIE

Balenie 1200 kg/paleta, 25 kg/vrece.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.
Upozornenie: tento opis výrobku a návod na používanie boli vyhotovené
na základe výsledkov laboratórnych skúšok, respektíve vlastných skúseností.
Na použité množstvo materiálu a proces zapracovania môžu vplývať aj okolnosti
realizácie. Úlohou realizátora je, aby sa predbežným vyskúšaním výrobku na
mieste prekontroloval naše odporúčania a zabezpečil podmienky, potrebné
k správnemu zapracovaniu výrobku. Neručíme za škody, ktoré vzniknú chybnou
realizáciou. V súvislosti s bezpečnostnými predpismi vyžiadajte od výrobcu
bezpečnostný list výrobku.
* Podrobný opis verzie PLUS: 25. strana, Pomocný materiál k plánovaniu
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Predmiešaná zmes na zosilnenie povrchu
betónových podláh
Durostone Kvarc je hotová suchá malta
na zosilnenie povrchu.
Obsahuje predmiešané, triedené zrná z kremeňa a cementové
spojivo. Používa sa na zvýšenie odolnosti proti opotrebovaniu
čerstvých, monolitových betónových podláh a cementových poterov.

OBLASŤ POUŽÍVANIA
na vonkajšie betónové plochy
pod nátermi zo syntetickej živice
v halách s ľahkou premávkou motorových vozidiel
PRVOTNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
bezprašnosť, ľahká údržba
zakryje oceľové vlákna na povrchu
mierna odolnosť proti opotrebovaniu

Odolnosť proti opotrebovaniu na škále Böhme
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE

1,1
1,1
2,5
2,8
2,8
4,6

BETON (C25)

8,5

Durostone Kvarc 6,5

strata materiálu (cm2/50cm2)

10

DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

Popis výrobku
Durostone Kvarc podlaha odolá priemernému zaťaženiu.
Možno ho kúpiť len v prirodzenej sivej farbe.
Odporúča sa na vyhladenie betónov s oceľovou konštrukciou.

Charakteristické znaky
 ľahké čistenie a údržba
 bezprašnosť
 mierna odolnosť voči opotrebovaniu
 protišmykový povrch
 hospodárnosť
 nehorľavosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
Böhme = 6,5 cm3 / 50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: A9
 Pevnosť v tlaku: ≥60 N/mm2 v 28. deň
 Tvrdosť podľa MOHS škály: 6

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

ZAPRACOVANIE DUROQUARTZ
Zapracovanie, gletovanie Durostone Kvarc
sa uskutoční jednokotúčovým, ručným, alebo dvojkotúčovým,
samochodným hladiacim strojom dovtedy, kým
nedosiahneme úplne hladký, lesklý, tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezvadná výlučne
len vtedy, ak bude presne dodržaný návod pre realizáciu.
(Prečítajte aj naše podrobné návody na realizáciu!)

Dodatočné ošetrenie povrchu

Podlahu Durostone Kvarc treba po vyhladení
chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré môže spôsobiť
vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné ošetrenie sa
odporúča prostriedok DUROCURING, ktorý zabráni
vyparovaniu vody.

VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR

Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení
podlahy, čím je zabezpečené dokonalé zabudovanie
Durostone Kvarc do povrchu.

Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
DUROPLAST – škárovaciu pásku z PVC.

Ručné nanášanie vsypu
Keď je už betón pochôdzny je potrebné predbežne vyhladiť
kotúčovým hladiacim strojom, aby vlhkosť vystúpila na povrch.
Durostone Kvarc treba rovnomerne, v danom
množstve (2-5kg) nasypať na podlahu vo viacerých vrstvách
(2-3). Nanášanie možno uskutočniť mechanicky pomocou
sypacieho voza, alebo lopatou.

Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka:
2 dni
Ľahká premávka motorových vozidiel:
7 dní
Normálna premávka motorových vozidiel: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH. (Prečítajte si aj naše návody na
čistenie a údržbu podlahy!)

Nanášanie strojom
Po vyhladení povrchu Laser Screedom, Durostone
Kvarc treba nasypať priamo na čerstvý betón v jednej,
alebo v dvoch vrstvách. Na vyhladenie podláh s oceľovou
výstužou postačujú 2-3 kg/m2. Toto množstvo je potrebné
predovšetkým k vygletovaniu povrchu, odolnosť podlahy
voči opotrebovaniu zlepšuje len v nepatrnej miere.
Nanášanie vo forme malty
Durostone Kvarc nemožno použiť vo forme malty.

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA

BALENIE

Balenie 1200 kg/paleta, 25 kg/vrece.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.
Upozornenie: tento opis výrobku a návod na používanie boli vyhotovené
na základe výsledkov laboratórnych skúšok, respektíve vlastných skúseností.
Na použité množstvo materiálu a proces zapracovania môžu vplývať aj okolnosti
realizácie. Úlohou realizátora je, aby sa predbežným vyskúšaním výrobku na
mieste prekontroloval naše odporúčania a zabezpečil podmienky, potrebné
k správnemu zapracovaniu výrobku. Neručíme za škody, ktoré vzniknú chybnou
realizáciou. V súvislosti s bezpečnostnými predpismi vyžiadajte od výrobcu
bezpečnostný list výrobku.
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DUROMETAL

Antistatický cementový vsyp na zosilneniu
povrchu podláh s vysokým obsahom kovu
DUROMETAL je hotová suchá malta,
na zosilnenie povrchovej vrstvy.
Obsahuje predmiešané triedené tvrdé plnivo, cementové pojivo,
prísady a farebné verzie obsahujú aj pigment. Používa sa na
vyhotovenie vodivých, beziskrových priemyselných podláh.

OBLASŤ POUŽÍVANIA
v miestach, kde podlahy sú vystavené extrémnemu zaťaženiu
v závodoch pre výrobu farieb, a v závodoch,
v ktorých hrozí výbuch
vo výrobných halách elektronických zariadení
v skladoch a vo výrobných halách, ktoré sú 			
vybavené citlivými zariadeniami
PRVOTNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
vynikajúca odolnosť voči úderom a proti opotrebovaniu
antistatika, vodiaca schopnosť
beziskrovosť
odolnosť proti olejom
bezprašnosť, ľahká údržba

Odolnosť proti opotrebovaniu na škále Böhme
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS

DUROMETAL

DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETON (C25)

1,1
1,1

2,5

2,8
2,8
4,6
6,5
8,5
strata materiálu (cm2/50cm2)
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Popis výrobku
Priemyselné podlahy, vyhotovené z DUROMETALU sú mimoriadne
tvrdé a odolné voči úderom, keďže kovové časti materiálu pohlcujú
energiu predmetov, ktoré padnú na podlahu, preto sa povrch
nepoškodí. Pomocou DUROMETALU možno vyhotoviť beziskrovú
podlahu s vodiacou schopnosťou. DUROMETAL sa vyrába vo
prirodzenej sivej farbe, možno ho zakúpiť aj v štandardnej a v PLUS*
verziách. V prípade požiadavky možno vyrobiť aj jeho farebné verzie.

Charakteristické znaky

 Mimoriadna tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu
 Antistatická a vodiaca schopnosť
 beziskrovosť
 Odolnosť voči olejom
 Bezprašnosť, ľahké čistenie
 Protišmykový povrch
 Nehorľavosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Odolnosť proti opotrebovaniu podľa MN EN 13892-3:
Böhme = 2,5 cm3 / 50 cm2
 V EÚ zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu do 		
triedy: A3
 Pevnosť v tlaku: ≥80 N/mm2 v 28. deň
 Tvrdosť podľa MOHS škály: 8-9

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení
podlahy, čím je zabezpečené dokonalé zabudovanie
DUROMETALU do povrchu.
Špecifická hmotnosť DUROMETALU je väčšia, ako
u všeobecných vsypových podláh, preto k žiadanej vrstve
je potrebné použiť väčšie množstvo materiálov.
V prípade ručného vsypania doporučujeme minimálne
dávkovanie 6-8 kg/m2, v prípade nanesenia vo forme malty
minimálne 12-15 kg/m2. Jednotlivé fázy aplikácie tohto
materiálu sú totožné ako u iných posilňovačov povrchovej vrstvy.
Ručné nanášanie vsypu
Keď je už betón pochôdzny je potrebné predbežne vyhladiť
kotúčovým hladiacim strojom, aby vlhkosť vystúpila na
povrch.
DUROMETAL treba rovnomerne, v danom množstve
nasypať na podlahu vo viacerých vrstvách (2-3). Nanášanie
možno uskutočniť mechanicky pomocou sypacieho voza,
alebo lopatou.
Nanášanie strojom
Po vyhladení povrchu Laser Screedom, DUROMETAL
treba nasypať priamo na čerstvý betón v jednej, alebo
v dvoch vrstvách.
Nanášanie vo forme malty
DUROMETAL treba na mieste zmiešať s vodou (6 kg/liter),
naniesť na už pochôzdny čerstvý betón, povrch treba pripraviť
ako pri ručnom nanášaní. Pri nanášaní vo forme malty sa
môže používať len verzia DUROMETAL PLUS.

SPOTREBA MATERIÁLU – HRÚBKA VRSTVY
Ručné nanášanie:
6-8 kg/m2
Nanášanie strojom:
6-12 kg/m2
Nanášanie vo forme malty: 12-18 kg/m2

2-3mm
2-4mm
4-7mm

ZAPRACOVANIE DUROMETALU
Zapracovanie, gletovanie DUROMETALU sa uskutoční
jednokotúčovým, ručným, alebo dvojkotúčovým,
samochodným hladiacim strojom dovtedy, kým
nedosiahneme úplne hladký, lesklý, tvrdý povrch. Kvalita
vyhotovenej podlahy bude bezvadná výlučne len vtedy,
ak bude presne dodržaný návod pre realizáciu. (Prečítajte
aj naše podrobné návody na realizáciu!)
DUROMETAL obsahuje kovové častice, ktoré pri styku
so vzduchom môžu korodovať. Prípadná korózia kovových
častíc na povrchu podlahy nespôsobí zhoršenie kvality,
len estetickú vadu.

Dodatočné ošetrenie povrchu

Podlahu DUROMETAL treba po vyhladení chrániť pred
rýchlym odparením vody, ktoré môže spôsobiť vznik
zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné ošetrenie sa odporúča
prostriedok DURoCURING, ktorý zabráni vyparovaniu vody.

VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR

Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
DUROPLAST – škárovaciu pásku z PVC.

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA

Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka:
2 dni
Ľahká premávka motorových vozidiel:
7 dní
Normálna premávka motorových vozidiel: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH. (Prečítajte si aj naše návody na
čistenie a údržbu podlahy!)

BALENIE

Balenie 1200 kg/paleta, 25 kg/vrece.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.
Upozornenie: tento opis výrobku a návod na používanie boli vyhotovené
na základe výsledkov laboratórnych skúšok, respektíve vlastných skúseností.
Na použité množstvo materiálu a proces zapracovania môžu vplývať aj okolnosti
realizácie. Úlohou realizátora je, aby sa predbežným vyskúšaním výrobku na
mieste prekontroloval naše odporúčania a zabezpečil podmienky, potrebné
k správnemu zapracovaniu výrobku. Neručíme za škody, ktoré vzniknú chybnou
realizáciou. V súvislosti s bezpečnostnými predpismi vyžiadajte od výrobcu
bezpečnostný list výrobku.
* Podrobný opis verzie PLUS: 25. strana, Pomocný materiál k plánovaniu
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DUROFLOW

Samonivelizačná priemyselná podlaha
na cementovej báze
DUROFLOW je samonivelizačná podlaha, ktorá obsahuje
hydraulické spojivo, minerálne- a špeciálne syntetické prísady.
Tento produkt bol vyrobený na podlahy s veľkou planimetriou
a k oprave starých betónových podláh.

OBLASŤ POUŽITIA

Duroflow sa hodí na vyhotovenie vonkajších
a vnútorných podláh, ktoré sú vystavené pešej premávke
a ľahkej dopravnej premávke, ako aj na rekonštrukciu starých
betónových podláh.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

 Rýchle, jednoduché vyhotovenie
 Možno ho priamo naniesť na betón
 Rýchle vytvrdnutie a možnosť používania
 Vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu
 Jednokomponentný výrobok
 Odolnosť proti nárazu

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Hrúbka vrstvy: 5-25mm
 Mokrá objemová hmotnosť: 2100 kg/m3
 Spotreba materiálu: 1,6 kg/mm/m2
 Pevnosť v tlaku: 55 N/m2 (v 28. deň)
 Priľnavosť: 1,64 N/m2
 Pevnosť v ťahu: 13,3 N/mm2 (v 28. deň)
 Spotreba vody: 5,5 l na 25 kg
 Rozlievanie (CEN): 14 cm/15 minút
 Zapracovateľnosť: pri 20°C: 20 minút
 Začiatok tvrdnutia: 2 hod. 20 minút
 Ukončenie tvrdnutia: 3 hod. 40 minút

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Obsah jedného vreca treba zamiešať 5,5 l vody, kým
nedostaneme homogénnu hmotu bez hrudiek. K miešaniu
treba použiť elektrickú miešačku na nízkych otáčkach –
500ot/min. Zmes nechajme odpočinúť 3-5 min, a potom
ju pred použitím treba opäť premiešať.

INÉ PREDPISY

 Tepelné obmedzenia spracovania: pri +5 až +30°C
 V chladnom počasí: k miešaniu treba použiť vodu nad 		
teplotou + 10°C
 Niekoľko hodín po vyhotovení podlahy chráňme povrch
od silného prievanu a od slnečného žiarenia

Čas, potrebný na vytvrdnutie
podlahy
 Pre pešiu premávku: 8 hodín.
 Pre nákladnú dopravu: 3 dni.

BALENIE

V nepremokavých vreciach po 30 kg.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODLOŽIA

Podložie musí byť bezprašné, čisté, očistené od tukov
a olejov. Uvoľnené časti treba odstrániť z povrchu. Povrch
treba pred začatím prác ošetriť penetračným náterom
DUROFLOW, ktorú treba riediť vodou v pomere 1:3.
Maltu DUROFLOW treba v každom prípade naniesť
na mokrý podklad.
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DUROCHAPE

Akrylový, protišmykoový povlak podlahy
DUROCHAPE možno naniesť na hotové betónové plochy, je
to malta obsahujúca cement a emulziu syntetickej živice, pomocou
ktorej možno vyhotoviť farebný, veľmi odolný, monolitický povlak
na podlahy hrúbky 1 cm.

DuroChape, vďaka svojej veľkej odolnosti voči
opotrebovaniu, sa vynikajúco hodí na podlahy priemyselných
hál, skladov a všade, kde je podlaha vystavená veľkej a
intenzívnej nákladnej doprave. DUROCHAPE možno naniesť
na čerstvý, ale už suchý betón, ale možno ho použiť
aj na rekonštrukciu starých podláh.
DuroChape disponuje s vynikajúcimi vlastnosťami
voči vplyvu krvi, moridlám s obsahom solí a voči tukom
rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Odolá voči každému
druhu rozpustných kyselín, alebo alkáliám, ktoré sa používajú
všeobecne k upratovaniu v potravinárskom priemysle.
DuroChape vyhovuje aj na vyhotovenie zaoblených
soklov stien, ale možno ním obložiť aj celé murované
ochranné priehradky.
Podlahy DUROCHAPE možno veľmi ľahko udržiavať
a čistiť vodou pod vysokým tlakom, neutrálnymi, alebo
alkalickými čistiacimi prostriedkami, alebo nízkotlakovou
penovou striekačkou. Neodporúča sa používanie rozpúšťadiel
a takých prostriedkov, ktoré obsahujú kyseliny.

OBLASŤ POUŽITIA

 V závodoch potravinárskeho priemyslu, na bitúnkoch
 Na podlahách, ktoré sú vystavené vplyvu rôznych 		
chemikálií
 Na obnovenie starých priemyselných podláh

PRVOTNÉ CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI

 Veľmi silná priľnavosť k betónovým plochám
 Vynikajúca pevnosť v tlaku (nad 65 MPa)
 Vynikajúca pevnosť v ohybe (nad 13 MPa)
 Vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu
 Vynikajúca odolnosť voči úderom
 Nehorľavosť
 Bezprašnosť
 Netoxický, bez vône
 Schopnosť neprepúšťania vody
 Vodonepriepustný
 Protišmykový V rozpätí -60 až + 60°C stabilný

ZLOŽENIE

DUROCHAPE A – ZLOŽENIE SYNTETICKEJ ŽIVICE
Emulgovaný akrylový kopolymér
Špeciálne prísady
DUROCHAPE B – ZLOŽENIE PRÁŠKU
Modifikované hydraulické spojivo
Zvlášť jemné minerálne plnivo
Kovové oxidy a pigmenty
Zrná z kremeňa, obohatené kremíkom
Krivka zrnitosti bola vytvorená tak, aby sme dostali dokonale
tuhú maltovinu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zapracovanie DUROCHAPE je možné len na čistú,
bezprašnú a dokonale očistenú betónovú plochu. Pevnosť
v tlaku podkladu musí byť minimálne 1,5 MPa. Nanesenie
vrstvy sa uskutoční na adhézny most, s použitím materiálu
DUROCHAPE: 30-35 kg/m2. Takto možno vyhotoviť asi 10
mm hrubú vrstvu. Je možnosť na dosiahnutie hrubšej vrstvy,
v prípade, ak treba vyrovnať povrch betónu zlej kvality; alebo
treba vytvoriť spád; príp. uspokojiť iné, zvláštne požiadavky.
Za účelom získania ďalších informácií vyžiadajte náš
podrobný návod na realizáciu povrchov z DUROCHAPE.
Farebná škála: žltá, červená, zelená, cementovo-sivá,
svetlo-sivá, antracitová.

VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR

DuroChape nevyžaduje dilatovanie. Ak bol betónový
povrch dilatovaný, tak vo vrstve DUROCHAPE treba ich
znovu vyrezať a vyplniť DUROPLASTOM – škárovacou
páskou z PVC.

POUŽÍVANIE

Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Ľahká premávka motorových vozidiel: po uplynutí 24 hodín
Normálna premávka motorových vozidiel: po uplynutí 48 hodín
Upratovanie vysokým o tlakom:
po uplynutí 72 hodín

ÚDRŽBA

DuroChape je priľnavý k mokrým plochám, preto možno
veľmi ľahko opraviť malé poškodenia a vykonať aj údržbu.

DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065
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DUROCURING

Uzatvárací lak na vodnej báze
DUROCURING je hotová, impregnačná emulzia na ošetrenie
povrchu, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu čerstvým betónovým
plochám, resp. zabráni vysušeniu podláh priemyselných objektov
vyhotovených cementových vsypom.

OBLASŤ POUŽÍVANIA	

BALENIE

 Podlahy v priemyselných objektoch
 Monolitické betónové plochy
 Vonkajšie a vnútorné betónové plochy
 U korekčných materiáloch na báze cementu

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

V 20, 60 a 120 litrových sudoch.

SKLADOVANIE

Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.

 Ľahké nánášanie
 Zamedzuje vytvorenie prachu na betónovej ploche
 Zabezpečuje rovnomerné a vyhovujúce vysušenie
 Znižuje možnosť vzniku prasklín
 Možno ho aplikovať na hladké aj nerovné plochy
 Betónové podlahy, ošetrené DUROCURING-om, 		
možno natierať, alebo naniesť na ne syntetickú živicu, 		
alebo keramické obklady
 Neobsahuje silikón, ani látky, ktoré by zabránili priľnavosti
ďalších vrstiev
 Farba:mliečná

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

DUROCURING je emulzia na vodnej báze. Neodolá mrazu,
zmrznutý materiál už nie je možné použiť.
Nie je nebezpečný.

NÁVOD NA POUŽITIE

DUROCURING treba hneď po vyhladení betónu nastriekať
na betón.

SPOTREBA MATERIÁLU

Množstvo použitého DUROCURING-u závisí od počasia
a od pórovitosti betónovej plochy. Všeobecne sa odporúča
naniesť na 1 m2 plochy 0,1 l uzatváracieho laku. V prípade
prekročenia odporúčaného množstva môže dôjsť k
nenasiaknutiu prípravku do betónu a následnému vytvoreniu
žltobielej vrstvy vosku na povrchu. Túto vrstvu je však možné
odstrániť mechanickým upratovaním.
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DUROSEAL

Syntetický uzatvárací lak
DUROSEAL je hotová, impregnačná emulzia na ošetrenie povrchu,
ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu čerstvým betónovým plochám,
resp. zabráni rýchlemu vysušeniu podláh priemyselných objektov
vyhotovených s cementových vsypom.

OBLASŤ POUŽÍVANIA

BALENIE

 Podlahy v priemyselných objektoch
 Farebné plochy
 Monolitické betónové plochy
 Vonkajšie a vnútorné betónové plochy
 Cementové malty, omietky

V 1000 litrových kontajneroch. V prípade požiadavky v 20
litrových kanistroch.

SKLADOVANIE

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

 Vytvorí homogénny, lesklý povrch
 Ľahké nanášanie
 Zamedzuje vytvorenie prachu na betónovej ploche
 Zabezpečuje rovnomerné a vyhovujúce vysušenie
 Znižuje možnosť vzniku prasklín
 Možno ho aplikovať na hladké aj nerovné plochy
 Bezfarebná tekutina s aromatickou vôňou
 Hustota: 0,85
 Obsah sušín: asi 15%

Na chladnom a suchom mieste až 24 mesiacov v pôvodnom
a neotvorenom balení. Nepodlieha mrazu.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Zaradenie podľa nebezpečnosti: Xn škodlivý
Zaradenie z hľadiska požiarnej nebezpečnosti: B II.
Je horľavý, hrozí nebezpečie výbuchu.
Podrobné predpisy sú uvedené na etikete výrobku.
V súvislosti s bezpečnostnými predpismi vyžiadajte
od výrobcu bezpečnostný list výrobku.

NÁVOD NA POUŽITIE

DuroSeal je hotová tekutina, vhodná na okamžité
použitie, je zakázané ju riediť rozpúšťadlami. DUROSEAL
treba nastriekať na betón, alebo naniesť valčekom.
U vsypových priemyselných plochách treba dávať pozor
aby povrch nebol veľmi mokrý.
Vyčistenie striekacieho stroja: syntetickým riedidlom.
Ošetrenú plochu možno dať do prevádzky po uplynutí 6 hodín
pri 20°C, alebo po uplynutí 12 hodín pri 5°C.

SPOTREBA MATERIÁLU

Množstvo použitého DUROSEAL-u závisí od počasia
a od pórovitosti betónovej plochy. Všeobecne sa odporúča
naniesť na 1 m2 plochu 80-150 g laku. V prípade
prekročenia odporúčaného množstva sa môže, vytvoriť
na povrchu vosková, ťažko odstrániteľná vrstva.
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LIQUI-HARD

Tesniací a spevňovací prípravok
na betónové plochy
LIQUI-HARD je predmiešaná, bezfarebná emulzia, ktorá hlboko
vnikne do betónu, a na základe chemickej reakcie spevní a zosilňuje
betón. Podlahy ošetrené LIQUI-HARDOM viac odolajú opotrebovaniu
a viacerým chemickým látkam. Vynikajúco sa hodí na zabránenie
korózii betónových podláh obsahujúce kovové častice.

OBLASŤ POUŽITIA

TEPELNÉ OBMEDZENIA

LIQUI-HARD možno používať pri +2 až +57°C.

 Podlahy v priemyselných objektoch
 Monolitické betónové plochy
 Vonkajšie a vnútorné betónové plochy
 Rekonštrukčné materiály na báze cementu

Charakteristické znaky

POUŽÍVANIE

 Zvyšuje odolnosť povrchu voči úderom a voči 			
opotrebovaniu
 Zvyšuje odolnosť povrchu voči vplyvom viacerých 		
chemikálií
 Úplne vyplní póry vzniknuté v betóne
 Je to bezfarebný prípravok, ktorý nezmení pôvodnú farbu
podkladu

NÁVOD NA POUŽITIE

Zapracovanie LIQUI-HARD do podkladu trvá cca.
60-90 minút.
Prostriedky potrebné k zapracovaniu: mäkká metla, gumový
sťahovák, alebo vodný vysávač. Pri zapracovaní treba
zabezpečiť priebežnú dodávku vody.
Zapracovanie treba vykonať v zmysle podrobného návodu.

2-4 hodiny po zapracovaní prípravku do podkladu. Z hľadiska
zaťaženia sa treba riadiť predpismi, ktoré sa vzťahujú na
betónové podlahy.
Podlahu možno natierať, alebo naniesť novú vrstvu
na podlahu po 3-7 dňoch.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Jedná sa o tekutinu na vodnej báze. Nie je jedovatá, ide o
výrobok, ktorý chráni životné prostredie. Treba zabrániť kontaktu
s očami. Je nehorľavá. Pri zapracovaní treba chrániť sklené
a kovové povrchy.

BALENIE

V 208 litrových sudoch.

SKLADOVANIE

V pôvodnom balení 1 rok. Pred použitím treba zamiešať.

SPOTREBA MATERIÁLU

0,1-0,2 litra/m2 v závislosti od pórovitosti povrchu.
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LIQUI-HARD
a
Návod na použitie
Tesniaci
a spevňovací prípravok na betónové plochy.
a
Návod na použitie a údržbu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Čerstvá betónová plocha si nevyžaduje prípravu, ak
k zapracovaniu LIQUI-HARD-u dôjde priamo po vyhladení
betónu. V ostatných prípadoch treba odstrániť z povrchu
všetky mäkké materiály a iné znečistenia.

POKYNY K ZAPRACOVANIU

1. krok
Na čerstvý betónový povrch treba naniesť 0,25 litrov/m2
LIQUI-HARD-u (v prípade pórovitého povrchu treba použiť
väčšie množstvo!). Následne treba hýbať LIQUI-HARD
pomocou mäkkej metly po povrchu, aby sa narušilo
povrchové napätie roztoku. Táto operácia podporuje
nasiaknutie tekutiny do betónu. Množstvo materiálu je teda
postačujúce vtedy, ak je povrch súvisle lesklý a pomocou
mäkkej metly vieme hýbať roztokom po povrchu.
Tekutinu nechajme pôsobiť po dobu min. 30 minút, kým
LIQUI-HARD nestane klzkým, mierne gélového vzhľadu.
Znakom je, ak stopa od metly nezmizne okamžite, ale je
viditeľná počas dlhšej doby. V chladnom, bezveternom počasí
môže tento proces trvať aj hodinu, naopak vo veternom,
teplom počasí môže postačiť aj 15 minút. Obzvlášť treba dbať
na to, aby povrch nikde nevysychal. Na sucho vyzerajúce
oblasti treba metlou naniesť ďalšie množstvo materiálu
a zapracovať. Zvláštnu pozornosť treba venovať okrajom
a pórovitejším povrchom.
2. krok
Po prvej fáze, keď je povrch klzký, treba ho trochu postriekať
vodou. Cieľom je, aby sme vysychajúci materiál navlhčili,
rozriedili do tekutej konzistencie a tým udržali priebeh
chemickej reakcie. Nasiaknutie roztoku môžeme urýchliť

pomocou metly. Vyčkáme kým LIQUI-HARD znova
dosiahne klzký stav. Je to vlastne ďalší, cca. 30 minútový
pracovný cyklus.
3. krok
Na povrchu rozlejeme väčšie množstvo vody. Rozpúšťaniu
materiálu na povrchu vo vode treba napomôcť metlou. Cieľom
je odstránenie nadbytočného materiálu, ktorý sa nenasiakol
do betónu.
4. krok
Z podlahy vytláčame nadbytok materiálu od stredu smerom ku
krajom gumovou stierkou. Toto odstránenie môžeme previesť
aj pomocou mokrého vysávača. Po tejto fáze povrch by mal
vyzerať ako pred aplikáciu roztoku. Eventuálne vyskytujúce
sa lesklé fľaky poukazujú na nedostatočné odstránenie
nadbytočného materiálu. Tieto fľaky znova polejeme vodou
a zopakujeme čistiaci cyklus.

ÚDRŽBA

Po aplikácii LIQUI-HARD-u (rozdielne od účinku iných
prípravkov) stav podlahy, jeho estetická podoba sa časom
zlepšuje a po dosiahnutí maximálnej hodnoty to aj udrží do
konca životnosti podlahy. Preto pravidelné ošetrenie povrchu
nie je potrebné.
Vplyvom aplikácie LIQUI-HARD-u nečistota sa nezakotví
do pórov povrchu, a tak uľahčuje čistenie podlahy.
Denné upratovanie prevádzame čistiacimi prostriedkami
a výdatným množstvom vody.
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DUROPLAST
Dilatačný profil z PVC

DUROPLAST dilatačný profil je obzvlášť vhodný na vyplnenie
dilatačných a pracovných škár priemyselných podláh. Pružný
profil, vyrobený z elastického PVC sa umiestňuje ľahko a rýchlo
do vyrezaných škár. Je ideálnym riešením pre okamžité vyplnenie
medzier, ktoré poskytuje ochranu pred nečistotami už počas
spracovania a zabráni lámaniu hrán..

PONUKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV
VÝROBKU

Môže sa stať, že po konečnom zmraštení podlahy,
DUROPLAST treba vymeniť na hrubšiu verziu, alebo
vymeniť na tradičné tesnenie škár.

DUROPLAST sa vyrába v dvoch hrúbkach, a to podľa
hrúbky kotúča, ktorým sa vyrezáva škára.
Číslo
typu
55 B
55 G

Hrúbka
kotúča
2,8 mm
4,2 mm

NÁVOD NA POUŽITIE

Osadenie duroPLAST-u je možné pomocou stroja
vyvinutého špeciálne na tento účel, alebo gumovým kladivom.
Je ideálne, lebo sa dá použiť okamžite po zhotovení podlahy.

Hrúbka dilatačného
profilu
3,8 mm
6,0 mm

DOBA TRVANLIVOSTI

BALENIE

Neobmedzená, nevyžaduje zvláštne skladovanie.

V kotúčoch po 250 metrov.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 Rýchle a čisté prevedenie prác
 Možno osadiť ihneď po rezaní
 Poskytuje ochranu pred lámaním, trieskaním okraja škáry
 Je trvanlivý, nestarne, nehnije
 Má sivú farbu
 Vďaka svojej pružnosti toleruje 2-3 milimetrové zmraštenie
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POLIMIX

Polypropylénové vlákno na zosilnenie betónu
POLIMIX sú priemyselné vlákna vyvinuté na zosilnenie betónu.
Okrem použitia v monolitických betónových doskách je vhodný aj
na zosilnenie cementových poterov a mált. Vlákna sa v betónovej
zmesi rozptýlia rovnomerne a vytvorením hustej priestorovej siete
významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku
zmrašťovania betónu. POLIMIX je odolný voči chemikáliám,
zlepšuje bezprašnosť podlahy, ako i jeho odolnosť voči nárazom
a oteruvzdornosť.
APLIKAČNÁ OBLASŤ

Papierový obal sa v miešačke úplne zničí. Pridanie vody
nie je potrebné. Pre zlepšenie spracovateľnosti sa používa
plastifikátor.
Treba zabezpečiť chod miešačky na maximálnych otáčkach.
Doba miešania: 7-10 minút.
V betonárke sa materiál primieša k suchej betónovej zmesi,
voda sa pridáva potom. Suché miešanie má trvať minimálne
30 sekúnd, po pridaní vody nasleduje ďalšie miešanie
po dobu 2-3 minút. Zvláštnu pozornosť vyžaduje správne
rozdelenie vlákien. Doba miešania sa mení v závislosti
od výkonu a objemu miešačky a od použitia materiálu.

 priemyselné podlahy
 rôzne potery
 ľahčené betóny
 vákuované betóny
 suché malty
 betónové prefabrikáty

Charakteristické znaky

 Základná surovina: polypropylén
 Prierez: okruhlý
 Priemer: 16 mikrónov
 Dĺžka vlákna: 16 mm
 Množstvo vlákien: 275 miliónov kusov/kg
 Merná hmotnosť: 0,91
 Pružnosť: 3500-3900 N/mm2
 Pevnosť v ťahu: 400 N/mm2
 Teplota topenia: 160-170°C
 Bod vzplanutia: >320°C
 Elektrická vodivosť: 0
 Odolnosť voči chemikáliám: dobrá

BALENIE

Vo vode sa rozkladajúcich papierových vreciach po 900
gramov. V prípade požiadavky vyhotovíme aj iné balenie
a iné dĺžky vlákien.

DOBA TRVANLIVOSTI
Neobmedzená.

NÁVOD NA POUŽITIE

Použitie POLIMIX-u je jednoduché. Polypropylénové vlákna
sa primiešajú k čerstvej betónovej zmesi v betonárke alebo
na mieste použitia v miešačke. POLIMIX sa dávkuje po
vreciach. Pred použitím ešte raz prekontrolujte predpísané
množstvo a kvalitu materiálov.
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DUROSTONE

Návod na použitie

Cementové
vsypy vyrábané spoločnosťou Durostone Kft. (DUROTOP,
a
DUROSTONE, DUROCOLOR, DUROstone Kvarc,
DUROMETAL) sú vhodné na vyhotovenie priemyselných podláh.
V závislosti od typu vsypu odolávajú strednému, alebo veľkému
zaťaženiu (výrobné haly, dielne, sklady, obchodné domy, garáže, atď.).

Podmienky aplikácie uvedených
výrobkov

typu vsypu, vždy závisí predovšetkým od kvality prác,
vykonaných hladiacimi strojmi. Čím dlhšie opracováva stroj
podlahu, tým bude povrch betónu tvrdší a menej pórovitý.
Kvalita podláh, vyhotovených s materiálmi, ktoré vyrába
a predáva spoločnosť DUROSTONE Kft. bude bezvadná
výlučne len pri presnom dodržaní návodu na použitie.

 kvalita betónu: minimálne C20
 pracovná plocha musí byť uzavretá (aj zhora, aj z bokov)
 minimálna teplota: + 5 stupňov C

Použitie

suchým spôsobom sypané ručne alebo lopatou. Vsyp
sa nanáša rovnomerne v dvoch-troch vrstvách, pričom je
dôležité, aby boli dodržané predpisy týkajúce sa dávkovania
(3-5kg/m2, max 6kg/m2). Takto možno dosiahnuť vrstvu hrubú
3mm. Každú vrstvu vsypu treba zapracovať do povrchu
rotačnou hladičkou s diskovým nástavcom cca. 15-20 minút
po nanesení vsypu. Správnu dobu státia možno spoznať
začínajúcim tmavnutím povrchu. Nasledovné hladenie
povrchu prebieha rotačnými hladičkami (glet, final) až kým
povrch nebude úplne suchý a tvrdý. Strmším nastavením
lopatiek na povrch sa docieli hladkosť a lesklosť povrchu.
Nanášanie strojom (spreder). Vsyp sa nanáša na čerstvý
betón v jednej alebo v dvoch vrstvách (3-5kg/m2) hneď po
stiahnutí betónu Laeser Screedom. Vsyp treba zapracovať
do povrchu rotačnou hladičkou s diskovým nástavcom. Ďalší
postup podla predchádzajúcej.
mokrým spôsobom,“ WET TO WET“ vsyp sa zamieša
na mieste s vodou a nanesie sa na čerstvý povrch betónu.
Na 30kg materiálu pridáme 4-6 litrov vody. V miešaní treba
pokračovať až do dosiahnutia úplnej homogenity materiálu.
Získanú hustú hmotu nanášame na čerstvý ale už pochôdzny
povrch betónu. Pri rozprestieraní materiálu treba skontrolovať
vodorovnosť vrstvy. Spotreba materiálu je 12kg/m2 pri hrúbke
vrstvy cca. 5-6 mm. Táto technológia je zvlášť vhodná pre
podlahy s intenzívnou nákladnou dopravou, a pri použití
svetlých farebných vsypov, kde je hlavnou požiadavkou
estetickosť a homogénna farba povrchu. Treba dbať na
dávkovanie vody, veľmi riedkou konzistenciou nie je možné
dosiahnuť rovnomernú hrúbku vrstvy a počas tvrdnutia môže
dôjsť k zvýšeniu počtu zmrašťovacích trhlín.

Dodatočné ošetrenie

Po ukončení hladenia povrchu (keď je povrch už pochôdzny)
treba konštrukciu ošetriť pred urýchleným vysychaním. Pre
najlepšie ošetrenie odporúčame použitie tesniaceho náteru
FF20 (roztok na vodnej báze).

POUŽITIE

Po uplynutí 7 dní v prípade ľahkého zaťaženia, 28 dní
v prípade normálneho zaťaženia podlahy.

ÚDRŽBA

Cementové priemyselné podlahy možno čistiť len neutrálnymi
(alebo skoro neutrálnymi) čistiacimi prostriedkami, a čistiacimi
mechanizmami, ktorých kotúč neopotrebúva vrchnú vrstvu
podlahy. čistenie je vhodné zabezpečiť u špecializovaných
firiem.

SKLADOVANIE

12 mesiacov na suchom mieste, ktoré je chránené pred mrazom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAA
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uvedené výrobky z hľadiska prepravy nie sú považované
za nebezpečné materiály. Obsahujú cement. Je zakázané
vdýchnuť vsyp. Irituje pokožku, preto ju treba chrániť od
stáleho styku, lebo môže spôsobiť alergiu. Ak sa dostane
do očí, treba ich vyplachovať veľkým množstvom vody a treba
vyhľadať lekársku pomoc. Pri vykonávaní prác treba použiť
ochranný odev (ochrannú masku, ochranné okuliare, atď.).

Doba vyhotovenia vždy závisí od vonkajších podmienok:
od teploty, od vlhkosti, od kvality betónu, od aplikácie
spomalovačov príp. urýchlovačov tvrdnutia, alebo od
používania iných prísad. Tvrdosť povrchu, okrem použitého
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DUROSTONE

Návod na údržbu
Odborná
údržba betónových priemyselných podláh je veľmi dôležitou
a
úlohou, lebo neodborné používanie, alebo upratovanie môžu spôsobiť
trvalé poškodenie povrchu podlahy.

UŽÍVANIE

Cementové priemyselné podlahy možno začať používať
v prípade osobnej dopravy 3 dni po vyhotovení, v prípade
ľahkej nákladnej dopravy po 14 dňoch a v prípade ťažkej
nákladnej dopravy po 28 dní. Môže sa vyskytnúť, že po
vyhotovení podlahy ešte prebiehajú dokončovacie práce na
budove. Je veľmi dôležité, aby sme v tomto období chránili
podlahu od znečistenia povrchu, napr. od farieb, vápna,
sadry a chemikálií. Je účelné zakryť podlahu fóliou, alebo
geotextíliou až do jej odovzdania do prevádzky. Geotextília
chrání podlahu aj od poškodenia v prípade spadnutia
nástrojov na podlahu.

ODOVZDANIE PODLAHY
NA KONEČNÉ UŽÍVANIE

Cementové priemyselné podlahy po vyhotovení si vyžadujú
pravidelné upratovanie a údržbu. Úplné vysušenie povrchu
môže trvať celé týždne alebo aj mesiace. Počas jeho
priebehu môžu vzniknúť na povrchu optické fľaky ktoré časom
zmiznú. Je to len estetická chyba.
Firmy, vyhotovujúce uvedený druh podláh, v záujme
zabezpečenia hydratácie podláh, postrekujú podlahu
tekutinou kvôli zabráneniu vyparovania vody. Po ukončení
hydratačného postupu nie je potrebné použiť tekutinu na
zabránenie vyparovania. Tekutina na zabránenie vyparovania
vytvorí na povrchu film, ktorý sa po používaní podlahy
ošúcha. Počas tohto procesu sa niektoré časti podlahy
stanú matnými, kým na menej frekventovaných miestach
sa pomalšie ošúchajú.
Vďaka priebežnému používaniu a upratovaniu podláh,
farba povrchu sa stane homogénnou a mierne lesklou.

ODOLNOSŤ VOČI OLEJOM

PROSTRIEDKY NA BÁZE KYSELINY

Pri upratovaní sa treba výslovne vyhýbať čistiacim
prostriedkom na báze kyselín (napr. Domestos, Hypo).
Uvedené prostriedky môžu silne poškodiť povrch podláh
na báze cementu. Porušenie povrchu podláh môže spôsobiť
zvýšenú prašnosť podlahy a lesklý povrch sa môže stať
matným a drsným.

DENNÉ UPRATOVANIE

priemyselné podlahy z cementových vsypov sa vplyvom
používania a denného upratovania stanú, čo sa týka farby,
stále homogénnejšími a slabo lesklými.
K čisteniu takýchto priemyselných podláh možno používať
len neutrálne (alebo skoro neutrálne) čistiace prostriedky
a čistiace mechanizmi, ktorých kotúč neopotrebúva vrchnú
vrstvu podlahy.
Čistenie je vhodné zabezpečiť u špecializovaných firiem.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
ROČNE VIACKRÁT

V dôsledku nedostatkov denného upratovania sa môžu
vyskytnúť také usadeniny na podlahe, ktoré si vyžiadajú
údržbu a obnovenie podlahy v 4-6 mesačných intervaloch.
V takýchto prípadoch firmy, ktoré vykonávajú uvedené práce,
dokonale odstránia všetky znečistenia z podlahy a povrch
napustia impregnačným prostriedkom. Existujú aj také
impregnačné prostriedky, ktoré po jednom ošetrení znamenajú
konečné riešenie a netreba viackrát za rok vykonať údržbu
podláh.
K vyriešeniu Vašich problémov v súvislosti s denným
upratovaním a údržbou, si vyžiadajte naše odborné
poradenstvo.

Vrchná vrstva priemyselných podláh je odolná voči olejom
a tukom. To znamená, že keď olej, alebo tuk, zostáva na
povrchu po dobu 12-24 hodín, vstrebáva sa do povrchovej
časti podlahy, spôsobí fľak, ale nevplýva na kvalitu podlahy.
Denným upratovaním podláh môžeme zabrániť vzniku fľakov.

DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065
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DUROSTONE
Plánovacia pomôcka

DUROTOP

DUROCOLOR

DUROSTONE

Durostone
Kvarc

DUROMETAL

A3 (A1,5*)

A3 (A1,5*)

A6

A9

A3

veľké

veľké

priemerné

malé

veľké

oblasť používania

Vysoké sklady
Logistické centrá
Ťažký priemysel

Hobby predajne
Cash&carry obchodné
domy výstavné siene

Závody
Parkoviská
Sklady

Sklady obilia
Vonkajšie betónové
plochy
Pod syntetické živice

Pre vodivé
Beziskrové podlahy

spôsob zapra-covania

R

S

M

R

S

M

R

S

M

R

S

M

R

S

M

4-7

4-9

12-24

–

–

–

4-7

4-9

12-24

3-5

3-6

!

6-8

6-11

12-24

02 tmavo sivá

–

–

–

5-7

5-9

12-24

5-7

5-9

12-24





!

6-8

6-11

12-24

03 prírodná sivá

–

–

–

5-7

6-9

12-24

6-7

6-9

12-24





!







04 svetlo sivá

–

–

–

6-7

6-9

12-24

6-7

6-9

12-24

!

!

!

!

!

!

05 oranžová

–

–

–

6-7

6-9

12-24







–

–

–

–

–

–

06 žltá

–

–

–

!

6-9

12-24

!





–

–

–

–

–

–

07 hnedá

–

–

–

5-7

6-9

12-24







–

–

–

–

–

–

08 červená

–

–

–

5-7

5-9

12-24

5-7

5-9

12-24





!







09 zelená

–

–

–

!

6-9

12-24

!





–

–

–







10 sivozele

–

–

–

6-7

6-9

12-24

5-7

6-9

12-24

!

!

!

!

!

!

11 biela

–

–

–

!

!

12-24

!

!



–

–

–

–

–

–

12 modrá

–

–

–

6-7

6-9

12-24







–

–

–

–

–

–

odporúčaný výrobok
na posilnenie betónu
trieda EÚ podľa odolnosti
proti opotrebo-vaniu
zaťaženie

použitý materi

01 prírodná sivá

Verzia PLUS

!



Verzia PLUS je špeciálna prísada – ktorá zlepšuje
kvalitu vsypu, vďaka svojim zvláštnym zložkám.
 Znižuje možnosť vytvorenia mikrotrhlín na povrchu
 Zlepšuje zapracovateľnosť
 Vytvorí uzavretejší, odolnejší povrch
 Použiť ho možno len pri maltovom prevedení.
Možno ho použiť spolu s výrobkami Durotop, Durocolor,
Durostone, Durometal.
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DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

R
S
M
*

Neodporúča sa
Požiadajte nás o radu
Ručné nanášanie
Strojné nanášanie
Maltové prevedenie „WET TO WET“
V prípade vyhotovenia KS

Množstvo je uvedené v kg/m2.
V prípade zvláštnych farieb nás
požiadajte o radu!

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

DUROSTONE
Farebná škála

UPOZORNENIE: farby uvedené na farebnej škále nie sú
úplne totožné s farbami hotových priemyselných podláh.
V prípade zvláštnych farieb si požiadajte o radu.

DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065
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Referencie
a

Naše desaťročné skúseností a vyhotovenie vyše miliónov metrov
štvorcových priemyselných podláh dosvedčujú kvalitu našich výrobkov.
Naši
tuzemskí a zahraniční investiční partneri sa môžu stretnúť s našimi
a
referenciami vo viac ako 10 štátoch.

a

DUROSTONE
28.500 m2
21.000 m2
40.000 m2
38.000 m2
1.750 m²
4.650 m²
2.000 m²

Logistika LIDL
HARBOR Park
BRIDGESTONE
Logistika BILK
Empória, Zvolen
Audi, Bratislava (antracit)
Hyza, Strečno

DUROTOP
75.000 m2 Logistické centrum
Prologis
18.000 m2 Logistické centrum
Giraud
22.600 m2 Procter&Gamble
13.500 m2 Geodis
2.000 m² MARTUS, Nové Zámky
1.750 m² Romag, Senec

DUROCOLOR
55.000 m2
13.000 m2
19.500 m2
87.000 m2
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ASAHI
SUZUKI
OBI
METRO cash&carry

DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

a

DUROMETAL
9.000 m2 Sanmina
2.600 m2 Grundfos

DUROCHAPE
850 m2 Richter-Gedeon
700 m2 Flora’s
2.300 m2 Satev

LIQUI-HARD
75.000 m2 ProLogis
23.000 m2 DAF
6.500 m2 Porsche
8.000 m2 Praktiker

DUROSTONE KFT.
www.durostone.sk

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065
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Výhradný predajca pre Slovenskú a Českú republiku:

MFC SK, s.r.o.

Výhonská 1.
831 06 Bratislava

tel: 00 421 2 4488 1164
fax: 00 421 2 4488 1164

DUROSTONE KFT.

Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065

www.durostone.sk

www.durostone.sk

