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RUSTIK
Jedinečný a přirozeně krásný interiér  i exteriér  vytvořený podlahou 

z kamenného koberce



PŘÍKLADY POUŽITÍ

Konferenční sály a haly Autosalony Schodiště

Terasy Obchody Rekreační objekty

Podlahy z kamenného koberce Rustik vnášejí do kancelářský i komerčních objektů 
přírodní krásu i originální vzhled.

Rustik je vyroben ze směsi speciálně tříděného mramoru, křemene a žuly, které jsou obaleny bezbarvou 
epoxidovou pryskyřicí. Kombinace syntetické pryskyřice s hrubým přírodním kamenivem přináší nenasákavou 
podlahu s vysokou mechanickou a chemickou odolností s lehce protiskluzným povrchem.

Technologie zhotovení kamenného koberce umožňuje vytvářet na podlaze různé typy vzorů. Použitím kovových 
lišt uspořádaných do požadovaného tvaru lze realizovat jakoukoli vizi investora nebo designéra. Podlahy Rustik 
jsou bezesparé, tedy nevyžadují provedení dilatačních spár a viditelné jsou na nich pouze ty dělící linie, které 
vycházejí z navrženého vzoru nebo rozdělení podkladu.  

Vlastní realizace podlahy Rustik je rychlá a efektívní. Tím se minimalizují prostoje, spojené s odstávkou dané 
plochy, např. v prodejně nebo ve vstupní hale objektu. 

Vzhledem ke svým užitným vlastnostem a dekoračnímu vzhledu je vhodné aplikovat kamenný koberec Rustik tam, 
kde je v objektu důležitý jak vzhled, tak i odolnost podlahy.

Pryskyřičné podlahy Rustik
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Rustik Glamourstone

Podloží

Základní podklad

Standardní barvy

Černá BéžováZelená

BíláŠedá

Růžová

Červená

Bezpečnost
Podlaha má protiskluznou úpravu.

Trvanlivá a otěruvzdorná podlaha
Lze použít pro vnitřní i venkovní prostory, 
u nichž je estetický vzhled podlahy stejně 
důležitý, jako její užitné vlastnosti.

Dekoratívní vzhled
Široká škála barev kameniva umožňuje 
rozmanitý design, např. vytvoření grafických 
prvků na podlaze.

Dekorativní podlahový systém typu 
kamenný koberec.  

Skládá se ze speciálně tříděných mramorových 
kamínků, obalených a slepených epoxidovou 
pryskyřicí. 

Kamenivo je dispozici v různé zrnitosti od 2 – 8 mm.

Rustik Glamourstone
Technické údaje

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Třída G Certifikát  č.1721/75 SITAC

TEPLOTNÍ ODOLNOST

Do +50°C

PROTiSmykOvé vLaSTNOSTi

Za sucha > 40 ČSN-EN 13036-4

ODOLNOST PROTi ÚDERU (DEfORmacE)

1 kg > 1,8 m
2 kg > 1,5 m

ČSN-EN ISO 6272-1

PEvNOST v TaHU a OHyBU

10 N/mm² ČSN-EN 13892-2

PEvNOST v TLakU

50 N/mm² ČSN-EN 13892-2

ODOLNOST v OTĚRU (DLE TaBERa)

Třída AR2 ČSN-EN 13892-2

ODTRHOvÁ ZkOUŠka

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

DOBa TvRDNUTÍ +10°c +20°c +30°c

Pěší provoz 36 h 24 h 24 h

Pojezd vozidel 72 h 48 h 48 h

Plné zatížení 12 dni 7 dni 7 dni
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Rustik Natural Stone

Podloží

Základní podklad

Standardní barvy

Světlá Štříbrná žulaZlatý hrášek

Žlutý štěrk

Bezpečnost
Podlaha má protiskluznou úpravu.

Trvanlivá a otěruvzdorná podlaha
Lze použít pro vnitřní i venkovní prostory, 
u nichž je estetický vzhled podlahy stejně 
důležitý, jako její užitné vlastnosti.

Dekoratívní vzhled
Široká škála barev přírodního kameniva 
umožňuje rozmanitý design.

Dekorativní podlahový systém typu 
kamenný koberec. 

Skládá se ze speciálně tříděných mramorových 
kamínků, obalených a slepených epoxidovou 
pryskyřicí. 

Kamenivo je  dispozici v různé zrnitosti od 2 – 8 mm.

Rustik Natural Stone
Technické údaje

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Třída G Certifikát  č.1721/75 SITAC

TEPLOTNÍ ODOLNOST

Do +50°C

PROTiSmykOvé vLaSTNOSTi

Za sucha > 40 ČSN-EN 13036-4

ODOLNOST PROTi ÚDERU (DEfORmacE)

1 kg > 1,8 m
2 kg > 1,5 m

ČSN-EN ISO 6272-1

PEvNOST v TaHU

10 N/mm² ČSN-EN 13892-2

PEvNOST v TLakU

50 N/mm² ČSN-EN 13892-2

ODOLNOST v OTĚRU (DLE TaBERa)

Třída AR2 ČSN-EN 13892-2

ODTRHOvÁ ZkOUŠka

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

DOBa TvRDNUTÍ +10°c +20°c +30°c

Pěší provoz 36 h 24 h 24 h

Pojezd vozidel 72 h 48 h 48 h

Plné zatížení 12 dni 7 dni 7 dni
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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:


