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Eleganckie i wytrzymałe posadzki typu terazzo żywiczne,
które pozwalają na osiągnięcie dowolnego efektu estetycznego.

MONDÉCO 
TERAZZO



Zastosowanie

Centra handlowe Sklepy Biura

Lotniska Hotele i restauracje Muzea, teatry, kina

Mondéco – dekoracyjne, eleganckie systemy  
posadzkowe zbudowane z barwionej
żywicy epoksydowej i szlachetnego kruszywa.

Mondéco to posadzka bezspoinowa, układana in situ na płycie 
betonowej, szlifowana i polerowana mechanicznie, aż do uzyskania 
powierzchni idealnie równej, gładkiej, o wykończeniu błyszczącym  
lub satynowym. 

Gotowa, wypolerowana płaszczyzna sprawia wrażanie posadzki 
kamiennej zarówno pod względem wizualnym, jak i odczuć chodzącego 
po niej użytkownika.

Żywiczne posadzki bezspoinowe Mondéco to rozwiązanie szczególnie 
odpowiednie dla obiektów komercyjnych o rozległej, otwartej przestrzeni, 
gdzie wymagana jest posadzka reprezentacyjna, elegancka, solidna,  
a równocześnie trwała, łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości  
oraz niezmienna w odbiorze przez lata. 

Mondéco – Bezspoinowe terazzo żywiczne



Mondéco Classic (8 mm)
Dane techniczne 
KLASYFIKACJA OGNIOWA 
Bfl-s1 PN-EN 13501-1

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ1

Sucha > 40 PN-EN 13036-4

ODPORNOŚĆ TERMICZNA
Do +60°C

PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY
Zerowa – Test Karstena

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Klasa AR0,5 PN-EN 13892-4

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
> 55 N/mm² PN-EN 13892-2

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
> 20 N/mm2 PN-EN 13892-2

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIA̧GANIE
> 10 N/mm2 BS 6319-7

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
IR16 PN-EN ISO 6272-1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE 
Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy 
C20/25 na odrywanie (> 1,5 MPa).

CZAS UTWARDZANIA +10°C +20°C +30°C
Ruch pieszy 24 h 16 h 10 h

Ruch pojazdów 72 h 48 h 36 h

Pełne utwardzenie 12 dni 7 dni 7 dni

Ekskluzywna, trwała, bezspoinowa 
posadzka typu szlifowane terazzo,

wykonywana z masy składającej sie głównie 
z barwionej żywicy epoksydowej i kruszywa 
marmurowego, dająca efekt polerowanego kamienia.

Mondéco Classic

Podłoże betonowe

Warstwa gruntująca

Wysoka higiena: 
Posadzka nienasiąkliwa, łatwa 
w utrzymaniu czystości i konserwacji

Wysokiej klasy, elegancka 
posadzka: 
Błyszcząca powierzchnia uzyskana  
przez szlifowanie i polerowanie

Przeciwpoślizgowość: 
Poziom antypoślizgowości odpowiedni dla 
obiektów użyteczności publicznej

Odporność na ścieranie: 
Długi cykl życia posadzki (25 lat) 
wynikający z bardzo dobrej wytrzymałości 
na obciążenia

Szerokie możliwości projektowe: 
Bogata kolorystyka, łatwość tworzenia 
wzorów

*Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na rozciąganie.

Odporność chemiczna: 
Wysoka odporność na środki czyszczące 
i przypadkowo rozlane substancje

Bezspoinowa posadzka: 
Widoczne linie wynikające tylko z projektu 
lub z podziału podłoża betonowego 
dylatacjami przeciwskurczowymi

Politura

Warstwa zamykająca
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Mondéco ClassicMondéco Classic

Gama standardowych kolorów*

Biała Kreda

 
Biała Kreda

 
Jasnoszara Kreda

 
Jasnoszara Stal

 
Ciemnoszara Stal

Jasnoszara Stal

Ciemnoszary Węgiel

Biała Kreda i Węgiel

Jasnoszara Kreda i Węgiel

Czarny Węgiel i Kreda

Jasnoszara Kreda

Jasnoszara Kreda
Ciemnoszara Stal

Czarny Węgiel

* Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Mondéco z daleka i z bliska



Kreatywne rozwiązania posadzkowe

Jedną z zalet terazzo epoksydowego Mondéco są nieograniczone możliwości 
projektowania wzorów na posadzce. 

Technologia wykonywania posadzki pozwala na stworzenie Mondéco ze spoiwem żywicznym w wybranym 
kolorze z palety RAL (NCS).
Bogata kolorystyka matrycy w połączeniu z możliwością odtwarzania na posadzce wzoru o dowolnym 
kształcie za pomocą profilowanych listew metalowych daje nieoganiczone możliwości projektowe. 

Przy wykonywaniu wzorów  
w posadzce Mondéco stosowane 
są wyprofilowane metalowe listwy. 
Przestrzeń między nimi wypełnia  
się masą żywiczną połączoną  
z kruszywem. Po związaniu żywicy 
całość jest szlifowana do osiągnięcia 
ostatecznego efektu.

Metalowa listwa Mondéco

Rozwiązania detali

 Łączenie dwóch kolorów Mondéco

 Łączenie Mondéco z innym rodzajem posadzki

 Łączenie Mondéco z cokołem

 Dylatacja przeciwskurczowa

żywiczne terazzo Mondéco  
kolor X

żywiczne terazzo Mondéco  
kolor Y

podłoże betonowe

podłoże betonowe

podłoże betonowe

sznur PE

podłoże betonowe

kątownik aluminiowy 
lub mosiężny

deska podłogowa, płyta kamienna  
lub inny rodzaj posadzki

kątownik aluminiowy 
 lub mosiężny

kątownik  
aluminiowy 

lub mosiężny

dylatacja przy ścianie

uszczelnienie cokołu  
masą trwale elastyczną  
Flowflex HM

ściana

wylewka  
wyrównawcza

żywiczne terazzo 
Mondéco 

żywiczne terazzo 
Mondéco 

żywiczne terazzo 
Mondéco 

kątownik aluminiowy 
lub mosiężny

fuga

klej

klej

masa trwale elastyczna Flowflex HM 
na gruncie Primer W

cokół z MDF, stali nierdzewnej  
lub innego materiału



Mondéco Crystal / Crystal Ice  

(8 mm)

Mondéco (8 mm) 
 
Rozwiązania niestandardowe

Posadzka typu terazzo z żywicy 
epoksydowej, zawierająca mieszankę 
okruchów bezbarwnego szkła i luster.

Posadzka z połyskującym wykończeniem, doskonale 
pasuje do wnętrz, w których liczy się efekt  
wizualny i trwałość, takich jak lobby, foyer teatrów, 
hole wejściowe biurowców itp.

Posadzkę Mondéco można wykonać  
w kolorze niestandardowym, wybierając 
żywicę w oparciu o paletę RAL lub NCS 
oraz specjalnie dobrane kruszywo.

Indywidualnie wybrany kolor żywicy w połączeniu  
ze specjalnie dobraną mieszanką kruszyw pozwala  
na zaprojektowanie wyjątkowej, dopasowanej  
do konkretnego projektu posadzki Mondéco. 

W celu zaprojektwania indywidualnej kolorystyki 
posadzki należy skontaktować się z Działem Obsługi 
Klienta Flowcrete Polska.

Bezspoinowe wykończenie

Wysoka wytrzymałość

Przyciąga spojrzenia

Mondéco Earth (7 mm)

Mondéco Mirrazzo (8 mm)

Posadzka typu szlifowane terazzo 
z żywicy epoksydowej oraz kruszywa 
granitowego i krzemienia.

Mondéco Earth przeznaczona jest do stosowania 
w przemyśle, gdzie najważniejsze jest zachowanie 
najwyższej higieny w połączeniu z długoletnią 
trwałością, np. w przemyśle spożywczym lub 
farmaceutycznym, a także wszędzie tam, gdzie wystrój 
reprezentacyjnego wnętrza, np. holu wejściowego 
lub sali wystawowej, ma mieć charakter industrialny.

Posadzka typu terazzo z żywicy 
epoksydowej oraz kruszywa w postaci 
specyficznych mieszanek grysów  
z marmurów, szkła bezbarwnego  
i kolorowego oraz okruchów luster.

Mondéco Mirrazzo przeznaczona jest do stosowania 
w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej, 
gdzie szczególnie ważna jest estetyka, łatwość 
czyszczenia oraz trwałość posadzki.

Odporność na ścieranie

Trwałość

Wysoka wytrzymałość

Łatwość czyszczenia

Bezspoinowe wykończenie

Atrakcyjny wygląd

Gama standardowych kolorów*

Białe Jasnoszare

Ciemnoszare

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach.  
W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt  
z Działem Obsługi Klienta.

Gama standardowych kolorów*

Botticino Sapphire

Nephrite Bardglio

Sodalite Pearl Grey

Haematite Black Diamond

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach.  
W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt  
z Działem Obsługi Klienta.

Przykłady niestandardowych kolorów

26/PL18 114/PL18

43/PL14 134/PL19

99/PL13 18/PL15

Gama standardowych kolorów*

Oyster White Dusty Grey

Agate Grey

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach.  
W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt  
z Działem Obsługi Klienta.

Czarne Provence Blue

Przedstawione w broszurze kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. 
W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt  
z Działem Obsługi Klienta Flowcrete Polska.



Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 879 8907
email: poland@cpg-europe.com 
www.cpg-europe.com

www.flowcrete.com.pl www.flowcrete.com.pl/blog

+48 22 879 8907

/company/flowcretepolska

youtube.com/flowcretetv

/flowcretepolska


