LITÉ PODLAHY
pro garáže a dílny

www.flowcrete.cz

50,0 m2
0,08 kg/m2
4,0 kg kanistr
Hardtop
3

Ochranný lak (dle náročnosti
zatížení podlahy)

11,4 m2
2,1kg/m2
24 kg set (A+B)

24,0 m2
1,0 kg/m2

Flowshield LXP 1,5 mm

Pokládka vrstvy č. 3 po 12-24 hod.
Nanáší se válečkem nebo stěrkou.
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Penetrační vrstva. Aplikuje se jako
samostatný nátěr nebo s posypem
křemičitým pískem. To zajistí lepší
přilnavost hlavní vrstvy.

Flowshield LXP 0,7 mm

• garáží a dílen
• technických místností
• výrobních prostor
• skladovacích prostor
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Vhodná do:

Flowprime LXP

• Nepraská
• Mrazuvzdorná
• UV stabilní

flowshield lxp
balení a spotřeba

• Velmi jednoduchá aplikace
• Lze aplikovat na různé podklady
• V mnoha barevných odstínech
• Snadná údržba
• Bez obsahu rozpouštědel

popis

Velmi odolná litá podlaha v mnoha barevných variantách, která
je určena pro zakrytí vrypů na povrchu. Podlaha je ideální do
místností, které jsou vystaveny vysokým mechanickým nebo
chemickým zatížením, typicky garáže a dílny. Aplikuje se ve vrstvě
tl. 0,7 mm (jako nátěr válečkem) nebo ve vrstvě
tl. 1-3 mm (stěrkou).

2K penetrační nátěr

Pokládka alternativní dekorativní
vrstvy č. 4 po 12-24 hod.

2K polyuretanová pryskyřice

Ochranný lak podle zatížení podlahy

24 kg set (A+B)

OCHRANNÝ LAK - HARDTOP

balení
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2K polyuretanová pryskyřice

vydatnost/balení

Alternativní vrstva s dekorativním posypem
akrylátovými vločkami

47,6 m2

DEKORATIVNÍ VRSTVA

0,3 kg/m
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Aplikace válečkem při vrstvě tl. 0,7 mm
Aplikace stěrkou při vrstvě tl. 1-3 mm

14,3 kg set (A+B)

HLAVNÍ VRSTVA - FLOWSHIELD LXP
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Penetrační nátěr se vsypem křemičitého písku nebo
speciálního plniva Myanit
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Litá polyuretanová podlaha
Flowshield LXP

Pokládka vrstvy č. 5 po 12-24 hod.
Závisí na teplotě prostředí
a vytvrzení hlavní vrstvy.

PENETRACE - FLOWPRIME LXP

název produktu

Jedná se o litou hmotu, která se v několika vrstvách
aplikuje na betonový podklad. V obecném pojetí jsou lité
podlahy alternativou ke klasickým dlažbám
s tím rozdílem, že lité podlahy jsou zcela beze spár. Tím
se podstatně zjednodušuje jejich údržba.
Absence spár dodává podlaze celistvý charakter, jenž
opticky zvětšuje místnost. Lité podlahy jsou navíc chemicky
odolné a velmi tvrdé. Ideální jsou také pro podlahové
vytápění a hodí rovněž od exteriéru.

Skladba vrstev podlahy
v systému Flowshield LXP
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Beton, cementový potěr, asfalt, keramická dlažba

vrstva

Co je pryskyřičná litá podlaha?

PODKLAD

spotřeba

I GARÁŽ MŮŽE MÍT
krásnou podlahu.
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Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:

www.flowcrete.cz
+420 292 565 333
/tremcocpg.cz

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

