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FlowFast
Rychleschnoucí podlahy na bázi metakrylové pryskyřice, které jsou připravené pro užívání již po 2 hodinách od 

ukončení aplikace



systémy Flowfast jsou založeny na metakrylové pryskyřici, která má krátkou dobu 
tuhnutí. Díky této vlastnosti lze podlahy Flowfast používat pouhé dvě hodiny po 
dokončení stavebních prací. tyto systémy navíc splňují celou řadu požadavků na 
podlahy v průmyslových i veřejných prostorách.

Rychle tuhnoucí vlastnosti, stejně jako široká škála barev a povrchových úprav, mají u investorů rozhodující 
vliv pro volbu podlahových systémů Flowfast pro takové objekty, kde je kladen důraz na minimální přerušení 
provozu, tedy např. letištní haly, bytové domy, nástupiště metra, stadiony nebo restaurace.

systémy Flowfast se také vyznačují vysokou chemickou odolností na látky, běžně používané v průmyslu, vysokou 
mechanickou odolností a snadnou čistitelností. Ve spojení s krátkou dobou realizace umožňuje tato technologie 
realizaci odolné podlahy s minimálním dopadem na fungování daného objektu.

Flowfast – podlaha hotová za 2 hodiny

tabulka chemické odolnosti

kyseliny zásady org. sloučeniny ostatní
Kyselina octová 25%  louh sodný  Benzín  Motorová nafta  ocet 

Kyselina solná 37%  Hydroxid potaše 50%  Formaldehyd 37%  Chlorid vápenatý  Víno 

Kyselina mléčná 90%  Vápenná voda  Motorový olej  Bělidlo  Pivo 

Kyselina dusičná 10%  Hydroxid sodný 30%  Nafta  Krev  amoniak 

Kyselina sírová 50%  amoniak 10%  Ředidlo  Peroxid vodíku 30%  Moč 

Kyselina vinná 50%  Hydroxid hlinitý  terpentýn  Chlorid amonný  Nemrznoucí kapalina 

Použití

Obchody Vzdělávací zařízení Doprava

Rekreační objekty Kanceláře Zdravotnická zařízení
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systémy Flowfast umožňují v krátkém čase návrh 
a realizaci podlahy ve veřejných objektech, vhodných 
pro danou funkci.

specifika komerčních interiérů, od obchodního centra a supermarketu 
až po letištní terminál, požadují od podlahového systému jak atraktivní 
vzhled, tak i vyšší odolnost na pohyb osob. Flowfast je ideální volbou 
s ohledem jak na odolnost podlahy, tak i na neomezenou barevnou 
škálu.

systémy Flowfast mají velmi dobré užitné vlastnosti, díky nimž 
najdou uplatnění při různých  formách zatížení 
v průmyslových provozech.

Využívají se tam, kde je nejdůležitější čas realizace. umožňují 
minimalizovat čas prostojů ve výrobě. určitě jsou to podlahy, které 
nejen dobře splňují užitné požadavky, ale i nároky na úroveň hygieny 
a efektivitu výrobních procesů.

Flowfast v komerčních objektech

Flowfast v průmyslových objektech

Dekorativní vzhled
Široká barevná škála umožňuje vytvoření  
jedinečného interiéru nebo atypického vzoru na 
podlaze

Chemická odolnost
Má vysokou odolnost na působení většiny 
organických i neorganických chemických látek

Rychlé provedení
Krátký čas vytvrzení podlahy minimalizuje 
prostoje a  hluk při provozu objektu

Rychlé provedení
Krátký čas vytvrzení podlahy minimalizuje 
ztráty, způsobené prostojem ve výrobě

Vysoká úroveň hygieny
Hygienicky rezistentní, bezesparý povrch bez pórů 
se snadno čistí a udržuje

trvanlivost
Dobrá odolnost proti vysokému zatížení jak 
pohybem osob, tak i provozem.

trvanlivost
Vysoká odolnost proti otěru, vrypům nebo 
nárazům

Bezpečnost 
Je možná protiskluzná úprava podlahy 
z důvodu zvýšení bezpečnosti práce
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Flowfast Quartz

Rychleschnoucí průmyslová podlaha 
z bezbarvé metakrylové pryskyřice 
bez obsahu rozpouštědel a barevného 
křemičitého písku. 

Použitím metakrylové pryskyřice, která se má 
rychlovazné vlastnosti, je podlaha Flowfast Quartz 
připravená pro plné zatížení již po 90 minutách od 
dokončení realizace.

Velmi rychlé provedení

Potřebné protiskluzové vlastnosti

technické údaje

ProtisMykoVÉ Vlastnosti
ČSN-EN 13036-4 Za sucha > 40

tePlotní odolnost
Do +70°C

ProPustnost Vody
Test Karsten Zerowa

otĚruVzdornost
ČSN-EN 13892-4 Třída R1

PeVnost V tlaku
ČSN-EN 13892-2 60 N/mm²

PeVnost V taHu za oHyBu
ČSN-EN 13892-2 20 N/mm²

odtrHoVá zkouŠka
ČSN-EN 1542 Vyšší pevnost než povrchová 

pevnost betonu C20/25 v 
tahu (> 1,5 MPa)

doBa VytVrzení
Plné provozní zatížení po 90 minutách

Plné chemické  zatížení po 90 minutáchW
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Vysoká odolnost proti chemickým látkám

standardní barvy

Bílošedá 7001 Středně šedá  7003Světlešedá 7002

Tmavěšedá  7004 Zlatá žlutá  7006Černá  7005

Béžová  7007 Karminová červená 
7009

Piškotová 7008

Letní zelená 7010 Grafitově šedá 
7012

Betonově šedá 7011

Vodově bílá 7013 Šedá 7100Nebeská Modrá 
7014

Modrá 7200 Žlutá 7400Zelená 7300

Červná 7500 Krémová  7700
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standardní barvy

Dali PicassoVan Gogh

Klimt MatisseRenoir

Da Vinci Rembrandt

*Výše uvedené odstíny se mohou nepatrně lišit od reálných barev. 
Doporučujeme vyzkoušet na vzorcích a nebo v případě objednání 
specifického odstínu prosíme kontaktovat Tremco CPG s.r.o.

Flowfast terrosso

Rychleschnoucí průmyslová podlaha 
z  metakrylové pryskyřice bez obsahu 
rozpouštědel a s obsahem barevných 
plátků.

Flowfast Terrosso má výborné otěruvzdorné vlastnosti 
a architektům umožňuje uplatnit zajímavé vzory podlah 
– spojuje dobré užitné vlastnosti s vysokou úrovní 
estetiky a dekorativností.

 Dekorativní vzhled

 Vysoká mechanická odolnost

 Velmi rychlé provedení

technické údaje

ProtisMykoVÉ Vlastnosti
ČSN-EN 13036-4 Za sucha > 40

ProPustnost Vody
Test Karsten Nulová

odolnost Proti Úderu (deforMace)
ČSN-EN ISO 6272-1 1kg > 1,8 m

2 kg> 1,5 m

tePlotní odolnost
Do +50oC 

odtrHoVá zkouŠka
ČSN-EN 1542 Vyšší pevnost než povrchová 

pevnost betonu C20/25 v 
tahu (> 1,5 MPa) 

otĚruVzdornost
ČSN-EN 13892-4 Třída RWA1

doBa VytVrzení
Plné provozní zatížení po 120 minutách

Ry
C

H
le

sC
H

N
o

u
C

í P
o

D
la

H
y

5



6



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com 
www.cpg-europe.com

www.flowcrete.cz

+420 292 565 333

/tremcocpg.cz

Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:


