
Monodec 
Mění klasickou betonovou podlahu v estetický odolný a snadno čistitelný povrch, který je vytvořen 

technologií broušení m a leštěním.

www.flowcrete.cz



Mění klasickou betonovou podlahu v estetický, odolný a snadno čistitelný povrch, který 
je vytvořen technologií broušením a leštěním.

V systému Monodec se nejprve odstraňují opotřebované povrchové vrstvy podlah pomocí diamantových 
kotoučů, aby se odhalila pevná cementová vrstva s přírodním kamenivem. Speciální impregnační a zpevňující 
prostředky,  zlepšují mechanické vlastnosti podlahy. Pigmenty umožňují sjednocení barvy povrchu a dávají 
podlaze individuální charakter.

Rovná, odolná a snadno čistitelná podlaha systému Monodec má téměř o 60% nižší náklady na realizaci než 
klasické betonové podlahy. 

Monodec - Leštěné betonové podlahy

Benefits of the Monodec RangePřednosti

 Hladký povrch, snadno se udržuje v čistotě

 Velmi vysoká odolnost

 Zvýšená chemická odolnost a nízká nasákavost

 Velmi dobré protiskluzné vlastnosti

 Vhodná podlaha jak pro nové objekty, tak i pro renovace


Velmi dlouhá životnost a nízké realizační náklady - o 60% 
nižší než u klasické betonové podlahy


Umožňuje povrchovou změnu barvy nebo provedení 
barevných vzorů
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Monodec Grande Lux
Speciální technologie navržená tak, aby 
poskytovala vysokou estetiku stávajícím 
betonovým podlahám.

Monodec Grande Lux využívá přírodní krásu kameniva 
v betonu v kombinaci s lesklým, světlo odrážejícím, 
povrchem. Má vysokou odolnost na působení 
chemických látek, mechanická poškození a zašpinění.

euco QWIKstitch

Dvousložková uretanová hmota, určená pro opravy trhlin v betonu, 

poškození dilatací nebo pro vyrovnávání betonových podkladů. 

Krátká doba tuhnutí velmi napomáhá k urychlení opravných prací. 

Beton, opravený hmotou EUCO QWIKstitch, může být vystaven 

vysokému provoznímu zatížení za méně než hodinu.

Vibra Stain SB

Směs pigmentů, vytvářejících živé, poloprůhledné barevné 

vrstvy na betonovém povrchu. Aplikuje se  ve fázi broušení 

a leštění betonových podlah, které budou následně 

impregnovány prostředky např. EUCOSIL, EUCO Diamond 

Hard a UltraGuard.

euco diamond Hard

Směs křemičitanů a silikonových přísad, které pronikají 

do struktury betonu a zvětšují povrchovou hustotu betonu. 

Zlepšuje se odolnost proti otěru a trvanlivost. EUCO 

Diamond Hard zabraňuje sprašování povrchu,  brání tvorbě 

nečistot,nebo stop po pneumatikách a usnadňuje udržet 

podlahu v čistotě.

UltraGuard

Vodou ředitelný, polymerový , ochranný nátěr, zlepšující  vlastnosti 

betonových podlah – jak estetické, tak i mechanickou odolnost. 

UltraGuard obsahuje speciální  modifikátory  odolné vůči skvrnám 

a také příměs  křemičitanu lithného, který zpevňuje povrch betonu.

APLIKOVANÝ SYSTEM:

MONOdEc  
GrANdE Lux

PŮVOdNÍ BETONOVÁ 
POdLAHA

EucO  
QWIKSTITcH

uLTrA GuArdVIBrA  
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EucO  
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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:


