Novinka!

Epoxidové podlahy
- jednoduché
a designové řešení

Ekonomické a časově méně náročné
Rychlá aplikace
Žádné spáry
Snadná údržba
Výborná mechanická i chemická odolnost
Povrch epoxidové podlahy může být hladký, nebo naopak se zvýšeným protiskluzem
nebo s možností designového ztvárnění.

Kde epoxidovou podlahu použít?
Technické prostory
Provozovny malé i velké
Koupelny
Sklady Školy Školky
Ordinace Čekárny...

Jak na epoxidové podlahy?
Přesný video postup krok za krokem naleznete zde:

Sklepy

Garáže

Dílny

Epoxidová nabídka
1. Penetrační epoxidové nátěry
Weberepox P100 (transparentní i probarvená) – penetrace pro standardní vyzrálé podklady
Weberepox P102 (transparentní i probarvená) – penetrace pro podklady s vyšší vlhkostí >4 %
Weberepox P100 R rychlá epoxidová penetrace (uvedeme v průběhu roku 2020)

2. Finální nátěry a stěrky
Weberepox P128
Weberepox QS

finální epoxidový nátěr / stěrka
finální epoxidový nátěr pro podklady se zapískovanou podkladní vrstvou
(uvedeme v průběhu roku 2020)

3. Ostatní produkty
Weberpur P211
Weberepox P131

polyuretanová hydroizolační membrána - pro překlenutí trhlin
epoxidový transparentní lak (uvedeme v průběhu roku 2020)

Samozřejmostí jsou i další doplňkové materiály typu standardních i speciálních plniv
(křemičité písky a moučky, thixotropní přísady…) a také dekorativní a funkční doplňky
(dekorativní chipsy, antislipové přísady, epoxidové sešívače…)

Výhody epoxidových podlah
Eliminaci spár, vytváří tzv. bezespáré a nenasákavé povrchy
Vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání
(tlak, oděr, rázy, apod.)
Vysokou odolnost vůči chemikáliím
(např. olejům, ropným výrobkům, žíravinám, kyselinám,
louhům, rozpouštědlům, saponátům, apod.)
Neklouzavý povrch, dle požadavku lze připravit
i v tzv. navýšené protismykové úpravě
Snadná údržba
Vysoce estetické povrchy, komfortně uživatelské
Velmi snadnou aplikovatelnost
Velmi rychlé zprovoznění podlahy
Při poškození jednoduché a rychlé lokální opravy
Velmi příznivý poměr cena/užitná hodnota
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Praktická balení složek A s dostatkem místa
pro vmíchání složky B nebo pískového plniva.
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