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MONODEC
⊲ Zmień zwykłą posadzkę betonową w estetyczną, wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu  

powierzchnię, dzięki technologii szlifowania i polerowania betonu.



Zmień zwykłą posadzkę betonową w estetyczną, wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu 
powierzchnię, dzięki technologii szlifowania i polerowania betonu. 

W systemie Monodec, za pomocą tarcz diamentowych wstępnie usuwane są zużyte warstwy wierzchnie 
posadzek, by odsłonić naturalne kruszywo i mocną matrycę cementową. Specjalistyczne impregnaty i środki 
wzmacniające poprawiają parametry mechaniczne posadzki a pigmenty pozwalają na ujednolicenie barwy 
i nadanie jej indywidualnego charakteru.

Równa, wytrzymała i łatwa w czyszczeniu posadzka w systemie Monodec ma nawet do 60% niższe koszty 
eksploatacji niż zwykłe posadzki betonowe.

Monodec - polerowana posadzka betonowa

Benefits of the Monodec RangeZalety 

 Gładka powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości

 Bardzo wysoka wytrzymałość

 Zwiększona odporność chemiczna i niska nasiąkliwość

 Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe

 Do zastosowania w nowych obiektach i przy renowacjach


Bardzo długa żywotność i niskie koszty eksploatacji -  
do 60% mniejsze niż przy zwykłej posadzce betonowej


Umożliwia zmianę koloru powierzchni lub wykonanie 
barwnych wzorów



Monodec Grande Lux
Specjalistyczna technologia 
zaprojektowana w celu nadania 
wysokiej estetyki istniejącym 
posadzkom betonowym.

Monodec Grande Lux wykorzystuje naturalne 
piękno kruszywa w betonie połączone 
z błyszczącym, odbijającym światło 
wykończeniem. Charakteryzuje się wysoką 
odpornością na czynniki chemiczne, uszkodzenia 
mechaniczne, zaplamienia i zabrudzenia.

Euco QWIKstitch
Dwuskładnikowy materiał uretanowy przeznaczony do naprawy 
pęknięć w betonie, uszkodzonych dylatacji czy wyrównywania 
podłoży betonowych. Krótki czas wiązania pozwala na znaczne 
przyspieszenie prac naprawczych - beton naprawiany przy 
pomocy EUCO QWIKstitch może zostać poddany wysokiemu 
obciążeniu ruchem w czasie krótszym niż godzina.

Vibra Stain SB
Mieszanina pigmentów tworząca żywe, półprzezroczyste 
warstwy kolorystyczne na powierzchniach betonowych. 
Została specjalnie zaprojektowana do użycia w trakcie 
procesu szlifowania i polerowania posadzek betonowych, 
które impregnowane będą przy pomocy środków takich jak 
EUCOSIL, EUCO Diamond Hard i UltraGuard.

Euco Diamond Hard
Mieszanka krzemianów i dodatków silikonowych, które 
wnikają w strukturę betonu zwiększając gęstość powierzchni, 
wytrzymałość na ścieranie i trwałość posadzki. EUCO 
Diamond Hard zapobiega pyleniu podłoża, utrudnia 
powstawanie zabrudzeń, śladów po oponach i ułatwia 
utrzymanie posadzki w czystości.

UltraGuard
UltraGuard to wodorozcieńczalna, polimerowa powłoka  
ochronna poprawiająca walory estetyczne i odporność 
mechaniczną posadzek betonowych. UltraGuard 
zawiera specjalne modyfikatory plamoodporne oraz 
dodatek krzemianu litu umożliwiający wzmocnienie 
powierzchni betonu.

PRZEDSTAWIAMY SYSTEM:

MONODEC  
GRANDE LUX

PIERWOTNA POSADZKA 
BETONOWA

EUCO  
QWIKSTITCH

ULTRA GUARDVIBRA  
STAIN SB

EUCO  
DIAMOND HARD
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Flowcrete

Flowcrete jest czołowym producentem i dostawcą materiałów 
do wykonywania posadzek żywicznych i powłok ściennych.

Afryka

Afryka Wschodnia +27 31 701 0017 southafrica@flowcrete.com

Azja i Pacyfik

Australia +61 7 3205 7115 australia@flowcrete.com

Bangladesz +88 02 985 7222 bangladesh@flowcrete.com

Filipiny +63 2 834 6506 philippines@flowcrete.com

Hong Kong +852 2795 0478 hongkong@flowcrete.com

Indonezja +62 21 252 3201 indonesia@flowcrete.com

Malezja +60 3 6277 9575 asia@flowcrete.com

Pakistan +60 3 6277 9575 pakistan@flowcrete.com

Singapur +60 3 6277 9575 singapore@flowcrete.com

Tajlandia +66 2539 3424 thailand@flowcrete.com

Tajwan +60 3 6277 9575 taiwan@flowcrete.com

Wietnam +84 28 6287 0846 vietnam@flowcrete.com

Europa i Bliski Wschód

Bułgaria +359 898 61 58 31 bulgaria@flowcrete.com

Dania +46 435 40 01 10 denmark@flowcrete.com

Francja +33 1 60 61 74 42 france@flowcrete.com

Hiszpania +34 937 07 0872 spain@flowcrete.com

Norwegia +47 6486 0830 norway@flowcrete.com

Polska +48 22 879 8907 poland@flowcrete.com

Rosja +7 916 931 3513 russia@flowcrete.com

Rumunia +40 766 596 991 romania@flowcrete.com

Szwecja +46 435 40 01 10 sweden@flowcrete.com

Turcja +90 212 2946570 turkey@flowcrete.com

Wielka Brytania +44 (0) 1270 753 000 uk@flowcrete.com

Włochy +39 339 4853258 italy@flowcrete.com

ZEA +971 4 886 4728 uae@flowcrete.com

Indie

Indie +91 44 40176600 india@flowcrete.com

Ameryka Północna

Meksyk +55 44 40 94 00 mexico@flowcrete.com

USA +1 513-943-4225 americas@flowcrete.com

*Mimo starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były aktualne w momencie druku, Flowcrete Polska zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji produktów w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Zdjęcia i 
kolory przedstawione w publikacji mogą odbiegać od rzeczywistych i nie należy korzystać z nich przy wyborze posadzek. Fotografie mają charakter poglądowy. 09
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