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PODLAHY

Bezesparé podlahy pro průmyslové
a dekorativní využití

PRYSKYRIČNÉ
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Flowcrete je předním výrobcem 
a dodavatelem speciálních 
bezespárových pryskyřičných 
podlah, určených pro průmyslové 
i designové použití.

Flowcrete je součástí skupiny CPG 
Europe, evropské divize společnosti 
RPM International Inc., která 
spojuje přední značky materiálů pro 
stavebnictví v Evropě.
Do skupiny CPG Europe patří 
illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, 
Vandex, Dryvit a Nudura.

Pryskyřičné podlahy Flowcrete 
jsou určeny pro všechna odvětví 
průmyslu a hospodářství. 

V komplexní nabídce značky 
Flowcrete lze najít, mimo jiné, 
vysoce odolné průmyslové podlahy, 
hygienické antibakteriální podlahy, 
vodotěsné a elastické podlahy 
pro parkovací plochy, barevné 
dekorativní podlahy včetně 
broušeného teraca z pryskyřice, tzv. 
„kamenné koberce“, a speciální 
chemicky odolné nátěry.

Podlahové systémy FloWCREtE.
doKoNalÝ svĚt
U vaŠICh NohoU.
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Velmi odolné a trvanlivé řešení podkladních konstrukcí, zejména betonu, pro 

velmi vysokou zátěž. Jednotlivé systémy jsou vyráběny na bázi bezbarvých 

nebo pigmentovaných syntetických pryskyřic a za použití přírodního nebo 

barevného křemičitého písku. Průmyslové podlahy se vyznačují vysokou 

mechanickou, tepelnou a chemickou odolností. 

Systémy průmyslových podlah
Peran STB ¥Peran SL ¥Flowshield LXP ¥Flowseal EPW ¥Flowcoat SF41

Průmyslové podlahy na bázi polyuretanové pryskyřice s cementovými plnivy, 

kamenivem a antibakteriální přísadou. Tyto podlahy svými vlastnostmi kombinují 

velmi vysokou mechanickou odolnost (oděr, odtržení, tlak, náraz apod.) 

s hygienickou a chemickou resistencí vyžadovanou v potravinářském průmyslu.

Systémy antibakteriálních podlah
Flowfresh

aNtIbaKtERIálNí Podlahy

Speciální podlahové systémy na bázi polyuretanové pryskyřice. Jsou určeny 

k ochraně nových parkovacích stání a k renovaci starých povrchů.

Tento typ podlah snáší velmi dobře veškerou mechanickou a chemickou zátěž, 

které jsou parkovací plochy vystaveny: vibrace podlahy generované provozem 

vozidla, otěr povrchu, kontakt s chemickými sloučeninami obsaženými v soli, 

palivech a provozních kapalinách, vliv atmosférických podmínek na otevřených 

plochách apod.

Systémy pro parkoviště a garáže
Deckshield

PaRKovaCí PloChy

PRůmyslové Podlahy
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Speciální podlahy zhotovené z objemově stabilní vynilesterové pryskyřice.

Tento typ podlah se vyznačuje velmi vysokou odolností proti chemickému 

zatížení, typicky proti působení kyselin, zásad a rozpouštědel. Díky tomu 

poskytují ochranu před korozivními účinky nebezpečných látek na konstrukci 

budov nebo před jejich úniky v oblastech výroby a skladování chemikálií. 

Systémy splňují bezpečnostní požadavky a zabraňují znečištění životního 

prostředí.

Systémy chemicky odolných podlah
Flowchem

Pryskyřičné podlahy s vodivými vlastnostmi stahující elektrické náboje ze svého 

povrchu a převádějí je do zemnění, což chrání místnosti před účinky elektrických 

výbojů. Tyto podlahy zahrnují hladké a tenkovrstvé epoxidové nátěry, 

průmyslové epoxidové podlahy s křemičitým plnivem, hladké antibakteriální 

podlahy, protiskluzné polyuretanové podlahy a chemicky odolné podlahy.

Systémy antistatických podlah
Peran ESD

aNtIstatICKé Podlahy

Rychlovazné podlahy jsou založeny na metakrylové pryskyřici, která se 

vyznačuje krátkou dobou tuhnutí. Proto lze tento typ podlah používat už dvě 

hodiny po dokončení stavebních prací. Rychlovazné systémy navíc splňují celé 

spektrum požadavků na podlahové povrchy v průmyslových provozech nebo 

veřejných prostorách.

Systémy rychletuhnoucích podlah
Flowfast

RyChlovazNé Podlahy mma

ChEmICKy odolNé Podlahy
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Pryskyřičné bezesparé broušené dekorativní podlahy typu “teraco”.

Tento typ podlah je na bázi barevné epoxidové nebo polyurethanové 

pryskyřice a vhodného plniva - žula, mramor, křišťálové sklo, bezbarvé 

a barevné sklo, zrcadlové fragmenty atd. Technologie bezesparých 

pryskyřičných podlah navíc umožňuje vytvořit prakticky jakýkoli geometrický 

nebo nepravidelný vzor.

Systémy teracových podlah
Mondéco

Dekorativní pryskyřice k vytvoření vysoce estetické a elegantní podlahy 

v komerčních i rezidenčních objektech. Neomezené možnosti barev, textur 

a stupně lesku včetně zajímavých vizuálních efektů. Tyto podlahy mohou být 

rovněž hladké nebo s protiskluzovým povrchem, v tlumených nebo intenzivních 

barvách, matné nebo lesklé, jednotné nebo vícebarevné.

Systémy dekorativních podlah
Peran ¥Flow Flakes ¥Flowshield LXP

dEKoRatIvNí Podlahy

Typ dekorativní podlahy zhotovený z bezbarvé epoxidové pryskyřice

a speciálně tříděného mramorového, křemenného nebo živcového kameniva. 

Jedná se o vysoce odolné porézní podlahy s protiskluzným povrchem a velmi 

atraktivním vzhledem. Široká paleta barev přírodního kameniva a jeho možná 

vzájemná kombinace umožňuje dosažení zajímavých grafických kompozic

a vzorů.

Systémy pro kamenné koberce
Peran Rustik

KamENNé KobERCE

tERaCové Podlahy
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