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Master Builders Solutions

Značka Master Builders Solutions spája všetky odborné
skúsenosti a vyvíja riešenia pre novú výstavbu, údržbu,
opravy a rekonštrukcie stavieb. Master Builders Solutions
bola vybudovaná na skúsenostiach získaných za viac ako
sto rokov pôsobenia v stavebníctve. Know-how a skúsenosti celosvetovej komunity stavebných expertov tvoria
samotné jadro Master Builders Solutions.
Vďaka kombinácii správnych produktov z nášho portfólia
vyriešime váš špecifický problém. Spolupracujeme naprieč
odvetviami i regiónmi a ťažíme zo skúseností získaných
z mnohých stavebných projektov na celom svete. Využívame globálne technológie ako aj naše podrobné znalosti
lokálnych potrieb a vyvíjame inovácie, ktoré vám pomôžu
k väčším úspechom a podporujú udržateľnú výstavbu.
Široké portfólium produktov a systémov Master Builders
Solutions zahŕňa prísady do betónov, aditíva do cementov,
riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné systémy,
tesniace hmoty, riešenia na opravy a ochranu železobetónových konštrukcií, vysokokvalitné zálievky ako aj priemyselné a dekoratívne podlahové systémy.

Naše rozsiahle portfólio
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prísady do betónov
Prísady do cementov
Chemické riešenia pre podzemné stavby
Hydroizolácie
Tesniace hmoty
Oprava a ochrana betónov
Zálievkové hmoty
Vysokoodolné podlahy
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Podlahy pre
náročné podmienky
Bezpečné a bezproblémové pracovné prostredie.
Podlahové riešenia od Master Builders Solutions sú systémy šité na mieru
pre každodenné náročné požiadavky priemyslu. Naši odborníci vám poskytnú
podporu a pomôžu vám zabezpečiť bezproblémový priebeh pracovných procesov.

Obchodný úspech je založený na rade kľúčových faktorov,
ktoré zahŕňajú presvedčivý obchodný plán, spoľahlivú
finančnú štruktúru a výber správnych podlahových systémov pre priemyselné zariadenia. Tieto systémy pomáhajú
zabezpečiť bezpečné a bezproblémové pracovné procesy, ideálne výrobné podmienky a v neposlednom rade aj
príjemné pracovné prostredie.
Priemyselné podlahy čelia náročným požiadavkám každý
deň; musia odolávať zaťaženiu a namáhaniu pri prevádzke
a zároveň spĺňať predpísané zákonné požiadavky, najmä
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. To platí pre výrobné haly, sklady a miestnosti pre zamestnancov a návštevníkov.

Master Builders Solutions je silný partner vášho projektu.
Čerpáme z viac než sto rokov skúseností v oblasti stavebnej chémie. Vďaka týmto skúsenostiam a neustálym investíciám do výskumu a vývoja dokážeme vyvíjať optimálne
produktové riešenia.
Ako špecialisti na bezškárové podlahové systémy ponúkame riešenia šité na mieru pre každú aplikáciu. Naše
podlahové systémy nielen vynikajúco spĺňajú funkčné
požiadavky, ale tiež umožňujú interiérovým dizajnérom
značnú kreatívnu flexibilitu. A ak si ich vyberiete určite vás
nesklamú.

Priemyselné podlahy
Pre výrobné závody, sklady a logistické centrá
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Naša referencia v Riese (Nemecko):
Goodyear Dunlop Tires Germany
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Naša referencia v Pfäffikon (Švajčiarsko):
Nadácia Palme
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Máte k dispozícii
neobmedzené možnosti
Funkciou priemyselných budov je poskytnúť priestory
pre výrobné procesy. Budova musí byť vybavená tak,
aby spĺňala dlhodobé funkčné požiadavky. To platí hlavne
pre podlahy – najpoužívanejšie plochy v budove. Budovy
sú navyše súčasťou majetku spoločnosti a ich architektonické riešenie symbolizuje jej firemnú kultúru. V ideálnom
prípade by architektúra budovy mala harmonizovať
s hodnotami spoločnosti a prispievať k produktivite.
Správna podlaha pre každú výzvu
Okrem týchto architektonických výziev sú priestory
a najmä podlahy v priemyselných zariadeniach vystavené
rôznym namáhaniam vrátane vysokých teplôt, chemických
vplyvov a mechanického zaťaženia. Naši odborníci
z Master Builders Solutions ponúkajú pre každú výzvu
to pravé podlahové riešenie – od klasických priemyselných
podláh až po špeciálne podlahy s antistatickými alebo
antibakteriálnymi vlastnosťami a dekoratívne podlahy.

1

Penetračný náter
Zabezpečuje monolitické spojenie
s podkladom.

2

Nosná vrstva
Reaktívna živica nanášaná v tekutej forme
– určuje mechanické vlastnosti podlahy.

3

Krycí náter
Zaisťuje atraktívny povrch odolný proti
poškriabaniu a ponúka rôzne možnosti
dizajnu.

Pretože sa podlahy MasterTop aplikujú v tekutom stave,
ponúkajú množstvo výhod. Naše užívateľsky prívetivé
systémy sa dajú rýchlo spracovať a umožňujú pôsobivo
rýchle zhotovenie. Vytvárajú homogénny povrch bez škár,
samozrejme okrem dilatačných škár. Ľahko sa preto čistia,
čo znižuje náklady na čistenie a údržbu. Ďalšou výhodou
je, že v prechode medzi podlahou a stenou je možné
vytvoriť plynulé zaoblenie – fabión. V kombinácii s ich
dlhou životnosťou tieto vlastnosti znamenajú, že systémy
MasterTop sú ekonomicky efektívne podlahové riešenia
pre priemyselné aplikácie.
Vysoká univerzálnosť týchto podlahových systémov
vyplýva z ich viacvrstvovej skladby.
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Podlahové systémy pre
priemyselné budovy
8
Každá podlaha je iná – okolie, poloha podlahy
v budove a zaťaženie, ktoré zvláda, určujú profil,
ktorý je takmer jedinečný – od výrobných
miestností po skladovacie priestory, obslužné
chodby a oblasti s prístupom verejnosti.
Bezškárové podlahové systémy Master Builders
Solutions sa nanášajú v tekutej forme a je možné
ich prispôsobiť individuálnym požiadavkám
každého konkrétneho projektu. Výsledné podlahy
padnú rovnako ako oblek na mieru, ale vydržia
oveľa, oveľa dlhšie.
Podporujeme váš projekt
Odborníci z Master Builders Solutions ponúkajú
komplexné služby pre vašu podporu: či už ste
investor, projektant, architekt alebo realizačná
firma – od koncepčného návrhu až po dokončenie vášho projektu. Náš holistický konzultačný
prístup zahŕňa podporu v každej fáze procesu
navrhovania a rozhodovania. Na základe požiadaviek vášho projektu vám naši odborníci poradia
so širokou škálou dostupných možností, ktoré sú
k dispozícii. Takto si môžete byť vždy istí, že si
vyberiete správnu podlahu pre renováciu,
modernizáciu alebo nový stavebný projekt.
Podrobnejšie informácie nájdete na:
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Prehľad výhod
Šetrné k životnému prostrediu:
 Nízke emisie
 Systémy bez rozpúšťadiel

Spoľahlivé a všestranné:
 Bezškárové podlahy
 Ideálne do miestností s členitým pôdorysom
 Špeciálne vlastnosti (napr. protišmykové, vodivé,
s vysokou mechanickou pevnosťou atď.)

Priemyselné podlahy
Pre výrobné závody, sklady a logistické centrá

1

4
5

7

6

3
1
2
3

4
5
6
7
8

Ekonomické:
 Pevný povrch odolný proti oteru s dlhou životnosťou
 Jednoduché čistenie bezškárového povrchu,
nízke náklady na údržbu
 Nízke náklady celého životného cyklu

Výrobné priestory s mechanickým zaťažením
(strany 10 –11)
Výrobné priestory s mechanickým a chemickým zaťažením
(strany 12 –13)
Výrobné priestory s antistatickými požiadavkami
(strany 14 –15)
Sklady (strany 16 –17)
Priestory pre oddych a relax (strany 18 –19)
Predvádzacie miestnosti (strany 20 –21)
Kuchyne (strany 22 –23)
Suterény a technické miestnosti (strany 24 –25)
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Výrobné priestory
s mechanickým zaťažením
Manipulácia a skladovanie ťažkých bremien sú
v priemysle každodennou činnosťou. Voľba
správnej podlahy môže zabrániť tomu, aby tieto
bremená spôsobili škody. Voľba závisí od typu
zaťaženia – vysoké bodové zaťaženia sa vyskytujú najmä v skladoch, trvalé mechanické zaťaženia
sa vyskytujú vo výrobných halách a na pojazdných
plochách.
Master Builders Solutions ponúka podlahy na mieru pre oba typy aplikácií. Podlahy na báze polyuretánovej živice, ako napríklad MasterTop 1324,
lepšie absorbujú mechanické zaťaženie vďaka
svojej tvrdosti a húževnatosti. Pre vysoké bodové
zaťaženie sú mimoriadne vhodné systémy na
báze epoxidových živíc, ako napríklad MasterTop
1273. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v tlaku
a oteruvzdornosťou a vydržia aj nepretržité
zaťaženie vysokých regálov.

Príklad systému MasterTop 1273*
Priemyselné podlahy vystavené strednému až veľkému
zaťaženiu s homogénnym povrchom

2

1

1

Penetračný náter

2

Nosná vrstva
Verzie: štandardná,
protišmyková (R)
a antistatická (AS)

Vlastnosti systému
 Epoxidová živica
 Vysoká pevnosť v tlaku a odolnosť proti opotrebovaniu
 Vysoká chemická odolnosť
 Možnosť efektívnej dekontaminácie
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Hladký alebo protišmykový povrch
 Variabilná hrúbka
 Dlhá životnosť
Výhody systému
 Jednoduché čistenie bezškárového povrchu s nízkymi
nákladmi na údržbu
 Čisté, bezprašné prostredie
 Spoľahlivé použitie v miestnostiach so zložitým pôdorysom
 Farebné povrchy na členenie výrobných priestorov
Ostatné aplikácie
Skladovacie a technologické miestnosti

Iné vhodné systémy
 MasterTop 1226 – priemyselné podlahy vystavené strednému až vysokému zaťaženiu s dekoratívnym povrchom

 MasterTop 1273 E – ekonomické priemyselné podlahy
s protišmykovým povrchom

 MasterTop 1324 – priemyselné podlahy odolné proti

nárazom so schopnosťou preklenutia statických trhlín

* Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Naša referencia v Riese (Nemecko):
Goodyear Dunlop Tires Germany
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Naša referencia v Ludwigshafene (Nemecko):
BASF SE
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Výrobné priestory s mechanickým
a chemickým zaťažením
Nie vždy sa musí rozliať veľa – niekedy môže
jedna kvapka spôsobiť haváriu. Najmä tam,
kde sa pri výrobe alebo spracovaní používajú
silné kyseliny alebo zásady resp. sa tam skladujú.
Pre tieto aplikácie budete hľadať podlahy
s homogénnym povrchom, ktoré sú nielen nepriepustné, ale vyznačujú sa aj vysokou odolnosťou
proti chemickému, mechanickému a tepelnému
namáhaniu. Okrem toho sú pri čistení týchto priestorov často potrebné vysoké teploty.
Špeciálne podlahy Ucrete pre špeciálne
namáhania
Systémy Ucrete na báze polyuretán-betónu majú
veľké množstvo vlastností, ktoré z nich robia
ideálne podlahy pre oblasti vystavené osobitnému
namáhaniu a zaťaženiu. Naše podlahy Ucrete sa
vyznačujú vynikajúcou odolnosťou proti súčasne
pôsobiacemu mechanickému, chemickému
a tepelnému namáhaniu.
Teploty v rozmedzí -40 ° C až +130 °C a korozívne látky, ako sú organické kyseliny a rozpúšťadlá,
nemajú nepriaznivý vplyv na špeciálne podlahy
Ucrete pre potravinársky priemysel. V závislosti
od požiadaviek na protišmykovosť je k dispozícii
rad rôznych povrchových štruktúr, ktoré zaisťujú
bezpečnú a efektívnu prácu.

Príklad systému Ucrete MF*
Priemyselné podlahy na báze polyuretán-betónu s vysokou
odolnosťou proti mechanickému namáhaniu a chemickým
vplyvom.

2

1

1

Penetračný náter

2

Nosná vrstva

Vlastnosti systému
 Polyuretán-betón
 Vysoká mechanická pevnosť
 Odolný proti teplotám od -25 °C do +70 °C **
 Chemicky odolný
 Protišmykový (R10)
 Rýchlo vytvrdzuje
 Systém bez rozpúšťadiel
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Variabilná hrúbka
Výhody systému
 Odoláva súčasne pôsobiacemu mechanickému, chemickému
a tepelnému namáhaniu.
 Dlhá životnosť (20 a viac rokov)
Ostatné aplikácie
Skladovacie priestory, výrobné priestory v chemickom,
potravinárskom a farmaceutickom priemysle
* Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
** Špeciálne podlahy Ucrete pre potravinársky priemysel: od -40 °C do +130 °C.
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Výrobné priestory
s antistatickými požiadavkami
V medziľudských vzťahoch môže byť vzrušujúce,
keď dotyk spôsobí medzi ľuďmi iskru. Avšak
v oblastiach, kde sa spracúvajú alebo vyrábajú
plyny, rozpúšťadlá alebo prachové zmesi, môže
aj najmenšia iskra spôsobená nekontrolovaným
elektrostatickým výbojom spôsobiť ničivú explóziu.
Toto riziko môžu znížiť podlahy, ktoré zabraňujú
elektrostatickému náboju pri chôdzi.
Odborníci z Master Builders Solutions vám dodajú
antistatické systémy, ktoré sú riešením aj v čistých
priestoroch pre vysoko citlivé výrobné procesy
s presne definovanými podmienkami. Okrem kontrolovaného vedenia elektrostatického náboja je
v čistých priestoroch dôležité aj dobrá čistiteľnosť,
aby sa zabránilo kontaminácii produktu.
Bezpečné a silné riešenie
Ako antistatický systém poskytuje MasterTop 1324
AS ochranu pred neúmyselným elektrostatickým
nábojom a výbojom. Rovnako ako všetky podlahové systémy MasterTop nanášané v tekutom
stave je povrch bezškárový, homogénny a ľahko
sa čistí. Pevnosť tejto podlahy a jej odolnosť proti
chemickým vplyvom zaručuje dlhú životnosť.

Príklad systému MasterTop 1324 AS*
Antistatický podlahový systém na báze polyuretánovej živice
s vysokou chemickou odolnosťou

3

2

1

1

Penetračný náter

2

Vodivý náter

3

Nosná vrstva:
antistatická (AS)

Vlastnosti systému
 Polyuretánová živica
 Pevný a odolný proti oteru
 Vysoko chemicky odolný
 Antistatický podľa EN 1081
 Nízke emisie v súlade s AgBB
 Reakcia na oheň – Bfl-s1
 Schopnosť preklenutia statických trhlín
Výhody systému
 Trvalo vodivý
 Bezpečné použitie v priestoroch, kde hrozí výbuch
 Ľahké čistenie bezškárového povrchu s nízkymi
nákladmi na údržbu
Ostatné aplikácie
Technické miestnosti, počítačové miestnosti a serverovne

Iné vhodné systémy
 Ucrete MFAS – so zvýšenou odolnosťou proti rozpúšťadlám
 MasterTop 1273 AS – antistatický podlahový systém na báze
epoxidovej živice s vysokou mechanickou pevnosťou

 MasterTop 1289 AS – antistatický podlahový systém na báze
epoxidovej živice s vysokou mechanickou pevnosťou
a odolnosťou proti chemickým vplyvom
 MasterTop 1324 ESD – na okamžité, riadené vybitie
elektrostatických nábojov. Podlahový systém ESD na báze
polyuretánu, ktorý zabraňuje elektrostatickému výboju
v citlivých oblastiach. Spĺňa požiadavky normy EN 61340.

* Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Naša referencia v Hammeli (Dánsko):
Vestas Control Systems
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Naša referencia v Aadorfe (Švajčiarsko):
Halag Chemie AG
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Sklady

Skladovacie priestory sú začiatkom a koncom
výrobného reťazca. Suroviny tu čakajú na vstup
do výrobného procesu a hotové výrobky čakajú na
odoslanie. Podlaha je vystavená veľkému zaťaženiu spôsobenému neustálym pohybom
a skladovaním ťažkých materiálov, čo vedie
k značným požiadavkám na podlahový systém.
Vďaka vysokej mechanickej pevnosti zaručuje
systém MasterTop 1324 dlhú životnosť aj pri
vysokej premávke. K dispozícii sú rôzne protišmykové povrchy, ktoré zaisťujú bezpečné pracovné
prostredie a minimalizujú riziká. Samonivelizačné
vlastnosti systému a jeho homogénny povrch vytvárajú rovnú podlahovú plochu bez akýchkoľvek
prekážok a nástrah. Stručne povedané, podlahový
systém MasterTop 1324 je pevným základom pre
plynulú a bezpečnú prevádzku.

Príklad systému MasterTop 1324*
Robustné priemyselné podlahy so schopnosťou preklenutia
statických trhlín
3

2

1

1

Penetračný náter

2

Nosná vrstva

3

Krycí náter – varianty:
štandardný, protišmykový (R)
antibakteriálny (AB), do
vlhkých priestorov (N&B)

Vlastnosti systému
 Polyuretánová živica
 Nízke emisie podľa AgBB, schválené v súlade s DIBt
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Pevný a odolný proti oteru
 Hladký alebo protišmykový
 Bez zápachu
 Vysoko chemicky odolný
 Schopnosť preklenutia statických trhlín
Výhody systému
 Spoľahlivé použitie v miestnostiach so zložitým pôdorysom
 Ľahké čistenie bezškárového povrchu s nízkymi nákladmi
na údržbu
 Nízke náklady celého životného cyklu
Ostatné aplikácie
Manipulačné a nakladacie plochy, obslužné chodby, obchodné
a výrobné priestory

Iné vhodné systémy
 MasterTop 1273 – priemyselné podlahy s homogénnym

povrchom do priestorov so stredným až veľkým zaťažením

* Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Oddych a relax

Moderné priemyselné budovy podporujú progresívne podnikové štruktúry a pracovné procesy.
„Soft“ faktory, ako napríklad priateľské pracovné
prostredie a firemný interiérový dizajn, sú čoraz
dôležitejšie. Spoločenské priestory, ktoré poskytujú komfort, ponúkajú zamestnancom relax, ktorý
potrebujú, a vytvárajú základ pre trvale dobrý
výkon a produktivitu. V tejto súvislosti vytvára
podlaha cestu k obchodnému úspechu.
Vysoká bezpečnosť, nízke zaťaženie
Použitím nášho systému MasterTop 1325 ako
súčasti holistického dizajnu pracoviska pomôžete
zvýšiť koncentráciu a produktivitu zamestnancov
a podporíte rovnováhu a motiváciu. Napríklad vo
vlhkých priestoroch zaisťuje MasterTop 1325 R
s protišmykovým povrchom bezpečnú pevnú pôdu
pod nohami a predchádza rizikám. Oba systémy
sa vyznačujú vysokým komfortom chôdze a sú
hygienické a ľahko sa čistia vďaka svojmu homogénnemu povrchu. Predchádza sa tak zaťaženiu,
najmä v citlivých priestoroch, kde sa chodí
naboso.

Príklad systému MasterTop 1325*
Farebné podlahy s vysokým komfortom chôdze
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Penetračný náter
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Nosná vrstva

3

Krycí náter – varianty:
štandardný, protišmykový (R)
antibakteriálny (AB)

Vlastnosti systému
 Polyuretánová živica
 Nízke emisie podľa AgBB, schválené v súlade s DIBt
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Bez zápachu
 Vhodný pre podlahové vykurovanie
 Hladký alebo protišmykový
 Nežltne
 Variabilná hrúbka
 Odolný proti oteru, vhodný na pojazd kresiel na kolieskach
 Dlhá životnosť (až 50 rokov)
Výhody systému
 Vynikajúci komfort pri chôdzi; zmierňuje zaťaženie kĺbov
 Spoľahlivé použitie v miestnostiach so zložitým pôdorysom
 Ľahké čistenie bezškárového povrchu s nízkymi nákladmi
na údržbu
 Nízke náklady celého životného cyklu
Ostatné aplikácie
Čistiace a sprchovacie priestory, dizajnérske a vývojové
miestnosti, recepcie, chodby, predvádzacie a predajné priestory,
jedálne

Iné vhodné systémy
 MasterTop 1324 – priemyselné podlahy odolné proti

nárazom, so schopnosťou preklenutia statických trhlín.

*Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Naša referencia v Affalterbachu (Nemecko):
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Naša referencia v Oudenaarde (Belgicko):
Vuye printers

Priemyselné podlahy
Pre výrobné závody, sklady a logistické centrá

Predvádzacie
miestnosti
Prvý dojem sa skutočne počíta. V priestoroch
prístupných verejnosti, ako sú napríklad predvádzacie miestnosti, môže byť dokonca významným rozhodujúcim faktorom pre vaše podnikanie.
Prezentácie výrobkov vo výrobných zariadeniach
dávajú návštevníkom príležitosť vyskúšať si výrobky na mieste výroby a presvedčiť sa o ich kvalite.
Dobre udržiavaná atraktívna podlaha vytvára ten
správny prvý dojem.
Pohodlie so štýlom
So značným priestorom pre kreativitu vďaka
veľkému množstvu dostupných farieb a zhotovení
sú podlahy MasterTop 1326 kľúčovými prvkami
v náročných interiérových dizajnoch pre štýl
a pohodlie. Priestory, kde chodí veľa ľudí sú vystavené väčšej záťaži. S našimi systémami je ľahké
implementovať firemné farby, logá alebo mozaiky.
Dobre navrhnuté interiéry oslovia všetky zmysly:
polyuretánové podlahy MasterTop zaisťujú pohodlný pocit pod nohami a príjemnú atmosféru. Vďaka
trvanlivosti podlahy si tieto pozitívne vlastnosti
zachovávajú počas celej doby svojej životnosti
a to aj pri veľkom počte návštevníkov.

Príklad systému MasterTop 1326*
Individuálny dizajn a vysoký užívateľský komfort
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Penetračný náter
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Nosná vrstva
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Krycí náter – varianty:
štandardný alebo
protišmykový (R)

Vlastnosti systému
 Polyuretánová živica
 Nízke emisie podľa AgBB, schválené v súlade s DIBt
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Bez zápachu
 Nežltne
 Vhodný pre podlahové vykurovanie
 Hladký alebo protišmykový
 Odolný proti oteru, vhodný na pojazd kresiel na kolieskach
 Dlhá životnosť (až 50 rokov)
 Variabilná hrúbka vrstvy
Výhody systému
 Kreatívne farebné a dizajnové kombinácie pre individuálne
návrhy podláh
 Vynikajúci komfort pri chôdzi; zmierňuje zaťaženie kĺbov
 Spoľahlivé použitie v miestnostiach so zložitým pôdorysom
 Ľahké čistenie bezškárového povrchu s nízkymi nákladmi
na údržbu
 Nízke náklady celého životného cyklu
Ostatné aplikácie
Technické miestnosti, počítačové miestnosti a serverovne

Iné vhodné systémy
 MasterTop 1325 – individuálne farebné kombinácie
a komfort pri chôdzi

 MasterTop 1327 – dizajnérske podlahy s vynikajúcim

komfortom pri chôdzi a zvukovoizolačnými vlastnosťami,
aplikované monoliticky

*Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Kuchyne

V kuchyniach pre zamestnancov sa tradičné
nádoby na teplé jedlá stretávajú s modernými
obedármi. V obidvoch prípadoch je cieľ rovnaký:
dodať energiu, ktorú ľudia potrebujú na efektívnu
prácu. Tam, kde sa pripravuje jedlo a stravuje sa,
môžu však kvapky a časti jedál a ingrediencií ľahko skončiť na podlahe. Pokrmy, ktoré potešia, keď
sa podávajú na tanieri, sa však na podlahe môžu
stať nebezpečnými, pretože vlhkosť a mastnota sú
veľmi klzké. V týchto priestoroch je preto nevyhnutná ľahko čistiteľná podlaha, ktorá zaisťuje
bezpečnú chôdzu aj keď je vlhká alebo mokrá.
Už žiadne pošmyknutia za mokra
S našim podlahovým systémom na báze epoxidovej živice MasterTop 1226 to dosiahnete: farebný
kremičitý piesok obsiahnutý v podlahe zaisťuje
bezpečnú plochu pod nohami aj keď je mokrý
alebo znečistený. Vďaka širokej škále dostupných
farieb sa aj podlaha podieľa na vytváraní dizajnu
miestnosti. A napokon, MasterTop 1226 má hladký
povrch, ktorý sa ľahko čistí a šetrí tak váš čas
a peniaze. Bezpečné, atraktívne a hygienické
prostredie zaručuje, že ľudia majú poriadny apetít.

Príklad systému MasterTop 1226*
Priemyselné podlahy vystavené strednému až vysokému
zaťaženiu s dekoratívnym farebným kremičitým povrchom
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Penetračný náter

2

Nosná vrstva

3

Krycí náter

Vlastnosti systému
 Epoxidová živica
 Dekoratívny farebný kremičitý piesok obsiahnutý v systéme
 Ľahká dekontaminácia
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Protišmykový povrch
 Variabilná hrúbka vrstvy
 Dlhá životnosť
 Nízke emisie podľa AgBB
Výhody systému
 Dekoratívne povrchy pre členenie spoločenských miestností
 Ľahké čistenie bezškárového povrchu s nízkymi nákladmi
na údržbu
 Spoľahlivé použitie v miestnostiach so zložitým pôdorysom
Ostatné aplikácie
Spoločenské miestnosti, šatne a sprchy

Iné vhodné systémy
 Ucrete DP – na použitie pri teplotách nad 60 ° C; polyuretánbetónové podlahy spĺňajúce najvyššie hygienické, zdravotné
a bezpečnostné normy
 Ucrete UD200, UD200 SR – podlahy vo frekventovaných
priestoroch a tam, kde sa môžu vyskytnúť vysoké teploty
nad 100 °C alebo úniky chemikálií
*Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Naša referencia v Baar-Inwil (Švajčiarsko):
Zuwebe (predtým Canton of Zug chránená dielňa)
© Ottiger photography Zug / HTS Architekten, Cham
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Suterény
a technické miestnosti
Požiadavky na podlahy v technických miestnostiach a suterénoch sú hlavne funkčné. Rovnako
ako v každej miestnosti, ktorá prichádza do kontaktu so zemou, existuje riziko pôsobenia vonkajšej vlhkosti. Naše podlahové systémy sú vhodným
riešením, pretože sú paropriepustné a umožňujú,
aby sa všetka vlhkosť z podkladu odparila.

Príklad systému MasterTop 1728*
Paropriepustný tenkovrstvový náter na báze epoxidovej živice;
odolný proti mechanickému zaťaženiu

2

MasterTop 1785 je vodou riediteľný náter na báze
epoxidovej živice, ktorý je priepustný pre vodné
pary. Jednoduché nanášanie tenkovrstvového
náteru zaisťuje jeho hospodárnosť pri aplikácii na
veľké plochy. MasterTop 1785 sa dá použiť aj ako
efektívna ochrana stien suterénov.
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1

Penetračný náter

2

Krycí náter – varianty
štandardný alebo
protišmykový (R)

Vlastnosti systému
 Epoxidová živica
 Odolný proti oteru
 Umožňuje difúziu vodných pár
 Reakcia na oheň – trieda Bfl-s1
 Prakticky bez zápachu
Výhody systému
 Spoľahlivé riešenie pre podlahy v kontakte s podložím
 Mnohostranné použitie ako náter na steny a podlahy
Ostatné aplikácie
Skladovacie priestory

Iné vhodné systémy
 MasterTop 1273 – priemyselné podlahy s homogénnym

povrchom do priestorov vystavených strednému až veľkému
zaťaženiu

*Vhodný podlahový systém sa musí zvoliť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám daného
projektu.
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Ľahko namáhané priemyselné podlahy
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
(hladký/štruktúrovaný povrch)
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
(protišmykové)
Stredne až ťažko namáhané priemyselné podlahy,
(hladký povrch)
Stredne až ťažko namáhané priemyselné podlahy,
(protišmykové)
Ľahko až stredne namáhané podlahy na asfaltové
podklady v interiéri, (hladký povrch)
Ľahko až stredne namáhané podlahy na asfaltové
podklady v interiéri, (protišmykové)
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
vysoko chemicky zaťažované, podľa WHG § 19,
(hladký povrch)
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
vysoko chemicky zaťažované, (hladký povrch)
Stredne namáhané priemyselné podlahy,
vysoko chemicky zaťažované, (protišmykové)
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Oblasť použitia

1273 R

Systém
MasterTop

1273
1273 SR

Master Builders Solutions:
Prehľad podlahových systémov MasterTop
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Príprava podkladov – penetrácie
Cementové a betónové podklady

Podklad
Izolované
Penetrácia

Neizolované

Suché

Čerstvý
Vlhký betón

n

MasterTop P 6.. + AC 1200
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MasterTop 603

n

MasterTop 615
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MasterSeal P 770
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MasterTop P 686 W
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MasterTop P 660
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Znečistené
olejom

Oceľ

Asfalt

3)

MasterTop P 622, P 627

n

Iné podklady

3)
1)
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2)

2)3)
3)
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MasterSeal P 681

n

MasterTop BC 375 N
MasterTop P 604

n
n

MasterSeal P 691
1)

Staré
EP a PU
podlahy

použiteľný po príprave podkladu vhodným postupom čistenia

n
2)

aplikácia ďalšej vrstvy po 5 hodinách, podľa systému aplikácie

3)

spravidla sú potrebné 2 nátery

Príprava podkladu – vyrovnávacia vrstva (záškrab) – v prípade nevyhovujúcej rovinatosti podkladu
MasterTop P 622 | 0,6 – 1,0 kg/m2 *)
Posyp kremičitým pieskom | 1,5 – 2,5 kg/m2 *)
*)

Dvojzložková transparentná stierka na báze epoxidu, bez obsahu
rozpúšťadiel, plniteľná v pomere 1 : 1 s kremičitým pieskom

Všetky uvedené údaje o spotrebe sú získané skúsenosťou z praxe a môžu sa meniť v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie alebo požadovaného zaťaženia.
Spotreby náterov, stierok a záškrabov sú uvedené bez hmotnosti kremičitého piesku. Riaďte sa, prosím, pokynmi uvedenými v našich technických listoch.
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Naša referencia v Affalterbachu (Nemecko):
Mercedes-AMG

