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Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
Podlahové riešenia MasterTop a Ucrete

Úvod:
Rozdiely potenciálov a riziká
Statická elektrina môže byť viac ako len malá nepríjemnosť. V dnešnom čoraz technologickejšom prostredí môže
obyčajný elektrostatický šok, ktorý vznikne chôdzou po
koberci, spôsobiť veľmi vážne škody a nehody. V závislosti
od zdroja, prostredia a cieľa, ako aj od intenzity výboja
môže elektrostatický výboj negatívne ovplyvniť zdravie,
bezpečnosť, produktivitu a kvalitu. V tejto brožúre predstavujeme naše vodivé podlahové systémy Master Builders
Solutions. Tieto systémy sú súčasťou riešenia na ochranu
používateľov, výrobkov, tovaru, prístrojov a zariadení pred
účinkami neriadeného elektrostatického výboja.

Prehľad hlavných výhod:
 Vyhovujú medzinárodným normám
 Rýchla a jednoduchá aplikácia
 Atraktívne
 Čisté, hygienické a bezpečné
 Chemicky odolné
 Odolné proti opotrebovaniu
 Nízke náklady počas životného cyklu
 Tepelná odolnosť / Odolnosť proti tepelným šokom
 Hygienické a odolné proti množeniu baktérií
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Základy statickej elektriny
a elektrostatický výboj
Statickú elektrinu vytvárajú:
 Odlišné materiály, ktoré prichádzajú do styku
a navzájom sa pohybujú, napríklad pri chôdzi, trení,
prúdení vzduchu, prachových zmesí, kvapalín atď.
 Triboelektrina spôsobená trením.
 Separácia rozdielnych materiálov pri chôdzi, skokoch,
vstávaní zo stoličky a pod.
 Indukcia pri priblížení sa k nabitému objektu.
Fyzický kontakt nie je potrebný.
Elektrostatický výboj obsahuje energiu. Táto energia môže
mať vplyv na zdroj výboja, cieľ, ktorý zasahuje a na
prostredie medzi nimi.
 Zdroj: toto je teleso s vyšším potenciálom, kde náboj
sa hromadí a odkiaľ prúdi.
 Cieľ: teleso s nižším potenciálom, ktoré náboj zasahuje.
 Prostredie: médium alebo atmosféra, cez ktoré
prechádza.

AS
Pokiaľ ide o priestory chránené proti elektrostatickému
výboju (EPA), obavou je škoda spôsobená na zdroji
a účinky na cieľ. Musí sa kontrolovať napätie tela.

ESD
Naše vodivé podlahové systémy sa môžu použiť v oboch
týchto oblastiach.

Prostredie

Zdroj

V zónach a/alebo atmosférach s nebezpečenstvom výbuchu (predpisy ATEX) existuje obava vplyvu na životné
prostredie – pokiaľ sú zdroj a cieľ výbušné.

Cieľ

Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
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Účinky neriadeného
elektrostatického výboja
Nežiaduca statická elektrina môže:
 poškodiť elektronické súčiastky
 spôsobiť výbuch prachu
 spôsobiť výbuch rozpúšťadiel a vznietenie horľavých
kvapalín
 viesť k nežiaducemu hromadeniu prachu
 spôsobiť chyby kvality, výpadky výroby v rôznych
odvetviach, napr. vplyvom elektrostatickej príťažlivosti
(statickej elektriny) pri spracovaní fólií a hárkov
 spôsobiť nepohodlie a nehody

Ochrana v ESD a EX (AS) prostredí

Dôsledky statického výboja by preto mohli:
 negatívne ovplyvniť zdravie a bezpečnosť ľudí, ako sú
zamestnanci a koncoví užívatelia
 znížiť životnosť zariadení a kvalitu vyrobeného tovaru
 negatívne ovplyvniť produktivitu
Dodatočné náklady spôsobené statickou elektrinou sa
môžu pohybovať od centov po milióny eur, nehovoriac
o ľudských rizikách a právnych následkoch v prípade
nehody.
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Prevencia a ochrana s podlahovými
systémami MasterTop a Ucrete
Naše vodivé podlahové a náterové systémy sú súčasťou riešenia ochrany ľudí,
výrobkov, tovarov, prístrojov a zariadení pred účinkami neriadeného statického
výboja.
Podlaha

Master Builders Solutions ponúka široké portfólio podláh,
ktoré pokrývajú špecifické požiadavky používateľov
v rôznych odvetviach. Každý podlahový systém má okrem
elektrických charakteristík aj špecifickú kombináciu vlastností. Tie zahŕňajú:
 Elektrické vlastnosti
 Chemická odolnosť a schopnosť preklenutia trhlín
 Mechanická odolnosť – odolnosť proti nárazu,
poškriabaniu a opotrebovaniu
 Odolnosť proti pošmyknutiu
 Estetické vlastnosti – škála farieb, úroveň lesku
a štruktúra povrchu
 Teplotná odolnosť
 Hygienický povrch proti množeniu baktérií

Optimálne
riešenie

Prostredie

Výber podlahového systému môže pomôcť pri
riadení statickej elektriny jedným z dvoch spôsobov:
 Zabraňuje hromadeniu na podlahe
 Umožňuje rozptýlenie cez podlahu

Prevencia

Ochrana

Bráni hromadeniu

Umožňuje rozptýlenie

Obuv

Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
Podlahové riešenia MasterTop a Ucrete
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ESD chránené oblasti (EPA)
a čisté miestnosti
Poškodenie elektronických komponentov
Materiály sú náchylné na elektrický náboj a nabité predmety majú elektrostatické polia. Výboj tejto elektrostatickej
energie môže poškodiť zariadenia.
Výboj by mohol spôsobiť poruchu diód, tranzistorov, mikročipov, integrovaných obvodov atď., čo by okamžite alebo
predčasne poškodilo zariadenie.
Elektronické súčiastky môžu byť zdrojom alebo cieľom
elektrostatického výboja (ESD – electrostatic discharge).
Elektrostatické polia môžu tiež indukovať elektrostatický
výboj v elektronickom komponente.
Citlivosť elektronických zariadení na elektrostatický výboj
závisí od typu komponentov, ktoré obsahujú. Pretože trend
smeruje k zmenšovaniu veľkostí, náchylnosť na poškodenie vplyvom ESD sa neustále zvyšuje.
Elektrostatický výboj sa môže vyskytnúť nielen počas
výrobného procesu, ale aj pri dodávke, údržbe, servisných
prácach atď.
Chránená oblasť ESD (EPA) je navrhnutá tak, aby spĺňala
špecifické kritériá, ako napríklad generovanie veľmi nízkeho napätie tela, keď ľudia kráčajú po podlahe, čo umožňuje bezpečné používanie zariadení citlivých na ESD. Preto
sú podlahy ESD veľmi dôležitou súčasťou holistického
dizajnu EPA.

Nežiaduce hromadenie prachu
Čistá miestnosť je zariadenie určené na udržanie úrovne
tuhých častíc, ako sú prach, organizmy alebo suspendované častice, pod určitou hranicou. Úroveň čistoty čistej
miestnosti je definovaná maximálnym počtom častíc na
meter kubický.
Čisté miestnosti sa používajú ako súčasť výrobného procesu, napríklad v oblastiach výskumu a výroby liekov
a mikroprocesorov.
V týchto prostrediach čistých miestností hrá návrh podlahy
veľmi dôležitú úlohu. Okrem ESD vlastností sa zvyčajne
vyžaduje aj hladký, prachuvzdorný povrch odolný proti
opotrebovaniu, ktorý sa ľahko čistí, dezinfikuje a udržiava.
V závislosti od odvetvia alebo aplikácie sa od podláh ESD
požaduje, aby zabránili statickému výboju a statickému
priľnutiu. V opačnom prípade by sa statický výboj
a hromadenie prachu mohli stať problémom.

Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
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Všeobecné požiadavky
 Vysoká odolnosť
 Stredná až vysoká chemická odolnosť
 Stredná až vysoká odolnosť proti nárazom,
poškriabaniu a opotrebovaniu
 Ľahké čistenie
 Nízke náklady na údržbu

Oblasti použitia
 ESD chránené oblasti
 Čisté miestnosti
 Operačné sály
Typické odvetvia
 Elektronický priemysel
 Farmaceutický priemysel
 Zdravotná a sociálna starostlivosť
Hlavné funkcie podlahy
 Chráni elektronické súčiastky
 Bráni hromadeniu statickej elektriny na povrchu
a umožňuje jej rozptýlenie cez podlahu
 Bráni tvorbe prachu
 Bráni hromadeniu prachu
 Zabezpečuje vhodný odolný povrch pre priemyselnú
činnosť

Zariadenia

Špecifické požiadavky
 Atraktívny vzhľad
 Svetlé farby
Elektrické vlastnosti
 IEC 61340-5-1

Ionizátor

Nástroje, skúšobné prístroje

Pracovná plocha

Náramok
Podlaha
Vozíky

Obuv a oblečenie

Uzemnenie systému EPA

Stolička

Odporučené systémy
(celá tabuľka je uvedená na str. 22/23):
MasterTop 1273 EPA

MasterTop 1273 ESD

MasterTop 1324 ESD

Ucrete MF40AS

Bild
fehlt

Ucrete TZAS
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Priestory s nebezpečenstvom výbuchu
a ATEX zóny

Výbuch prachu
Ak sú materiály jemne rozptýlené, sú reaktívnejšie. Napríklad čím menšie sú kúsky dreva, tým ľahšie sa zakladá
oheň. Ak sú kúsky príliš malé (piliny), existuje za určitých
podmienok riziko výbuchu prachu – ak je správna koncentrácia prachu suspendovaná a uzavretá v oxidačnom médiu
(zvyčajne vo vzduchu) a existuje zdroj vznietenia.
Nielen horľavé materiály, ako napríklad uhlie alebo drevo,
môžu spôsobiť výbuch prachu: veľa ďalších materiálov,
ako napríklad hliníkový prášok alebo dokonca organické
materiály (cukor, káva, múka atď.), sa môžu rozptýliť do
nebezpečnej zmesi vznášajúcej sa vo vzduchu.
Výbuch rozpúšťadla
Ak existuje zápalná zmes (t. j. výpary rozpúšťadla vo
vzduchu), statická elektrina sa môže stať nebezpečnou,

ak statický výboj spôsobí iskru s dostatkom energie na
zapálenie zmesi.
Horľavé a výbušné materiály
Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch môže byť
iskra spôsobená statickým výbojom zdrojom vznietenia
horľavých alebo výbušných materiálov. V týchto oblastiach
môže nesprávne riadenie a odstránenie zdrojov vznietenia
vrátane statického náboja viesť k najväčším škodám.
Pri prevádzkových podmienkach sa vytvára statický náboj.
Ak náboj nie je rozptýlený alebo sa nezabráni jeho tvorbe,
výboj môže vytvoriť iskru.
Antistatické podlahy (AS) sú základnými preventívnymi
a ochrannými nástrojmi pre zariadenia, kde je potrebné
zohľadniť tieto riziká.
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Všeobecné požiadavky
 Vysoká až veľmi vysoká chemická odolnosť
 Vysoká až veľmi vysoká odolnosť proti nárazom,
poškriabaniu a opotrebovaniu
 Vysoká funkčnosť
 Nízke náklady na údržbu

Oblasti použitia
 Priestory s nebezpečenstvom výbuchu
 ATEX zóny
Typické odvetvia
 Chemický priemysel
 Potravinársky priemysel a výroba nápojov
 Polygrafický priemysel
 Banícky a hutnícky priemysel
 Vojenský priemysel
 Výroba a manipulácia s výbušninami

Špecifické požiadavky
 Schopnosť preklenutia trhlín
 Odolnosť proti pošmyknutiu

Hlavné funkcie podlahy
 Chráni ľudí, tovar, prístroje a zariadenia
pred výbuchmi
 Znižuje riziko iskier v dôsledku nevodivých povrchov
 Poskytujú chemickú a mechanickú ochranu
 Chráni životné prostredie pred únikmi kvapalín

Elektrické vlastnosti
 EN1081, <1x106 Ω

Odporučené systémy
(celá tabuľka je uvedená na str. 22/23):
Ucrete MF40AS

Ucrete MFAS-C

Ucrete DP10AS

Ucrete CS10AS

MasterTop 1273 AS

MasterTop 1273 AS R

MasterTop 1289 AS

MasterTop 1289 AS R
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Zdravie a komfort
v budovách
Statické výboje v budovách môžu spôsobiť slabé ale
napriek tomu nepríjemné elektrické šoky. Tieto statické
výboje sú veľmi nepríjemné, ale nemajú negatívny vplyv
na zdravie ľudí, s výnimkou nižšie uvedených skutočností:
 dlhodobé vystavenie slabým elektrickým šokom
môže generovať stres
 nebezpečenstvo pre osoby s kardiostimulátormi
 mimovoľné reflexné pohyby s nepredvídateľnými
následkami
Súčasný moderný životný štýl sa čoraz viac stáva závislým
od elektrických a elektronických zariadení, ako sú Wi-Fi,

mobilné telefóny, počítače, elektroinštalácie, nabíjačky,
domáce spotrebiče atď., ktorým je denne vystavené
ľudské telo.
Niektoré publikácie naznačujú, že môže existovať
súvislosť medzi statickou elektrinou a niektorými
chorobami, ako sú napríklad priehlbiny a lézie na
stehnách, tiež známe ako Lipoatrophia semicircularis.
Ďalšie publikácie naznačujú, že vystavenie statickej
elektrine môže byť jednou z možných príčin syndrómu
chorých budov (SBS). Vo všetkých prípadoch je potrebné
nájsť lekárske dôkazy.

Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
Podlahové riešenia MasterTop a Ucrete

Oblasti použitia
 Kancelárie
 Technické a počítačové miestnosti
Typické odvetvia
 Komerčné a verejné budovy
Hlavné funkcie podlahy
 Chráni ľudí
 Bráni hromadeniu statickej elektriny na povrchu
a umožňuje rozptýliť ju po podlahe
 Zaisťuje vhodný odolný povrch pre priemyselnú
a obchodnú činnosť

Odporučené systémy
(celá tabuľka je uvedená na str. 22/23):
MasterTop 1273 EPA

MasterTop 1324 ESD

Všeobecné požiadavky
 Vysoká odolnosť
 Jednoduché čistenie
 Nízke náklady na údržbu
Špecifické požiadavky
 Atraktívny vzhľad
Elektrické vlastnosti
 IEC 61340-5-1
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Automobilový priemysel
a dodávatelia
Automobilový priemysel a jeho dodávatelia v súčasnosti
čelia zásadnej transformácii s cieľom prispôsobiť
sa modernej dobe.
Na jednej strane klimatické zmeny a rastúce spoločenské
požiadavky znamenajú, že elektrické a hybridné vozidlá
majú dosiahnuť dopravu bez fosílnych palív, čo znižuje
emisie skleníkových plynov. Digitalizácia navyše vedie
k autonómnemu riadeniu, extrémnemu pohodliu
a efektívnosti.
Z týchto dôvodov sú elektrické a elektronické komponenty
vo vozidle čoraz dôležitejšie.

Na druhej strane sú počas montáže realitou aj robotizácia
a automaticky riadené dopravné zariadenia (AGV).
V tomto prostredí je ochrana pred statickým výbojom
pri výrobe a montáži vozidla nevyhnutná.
V dôsledku toho automobilový priemysel a jeho dodávatelia čelia novým výzvam vo svojich prevádzkach, ktoré
musia byť prispôsobené rýchlo sa meniacim technológiám
a očakávaniam zákazníkov, aby vyhovovali súčasným
a budúcim potrebám.

Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
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Oblasti použitia
 Výrobné haly
 Montážne haly
 Dielne

Špecifické požiadavky
 Zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu
 Rýchla aplikácia
 Vysoká trvanlivosť

Typické odvetvia
 Automobilový priemysel (a dodávatelia)
 Letecký priemysel (a dodávatelia)
 Železničný priemysel (a dodávatelia)

Elektrické vlastnosti
 IEC 61340-5-1
 EN1081, <1x106 Ω

Všeobecné požiadavky
 Systémy prispôsobené na mieru špecifickým
požiadavkám a potrebám zákazníka
 Ochrana elektronických súčiastok
 Jednoduché čistenie
 Nízke náklady na údržbu
 Atraktívny vzhľad

Odporučené systémy
(celá tabuľka je uvedená na str. 22/23):
MasterTop 1273 SR AS

MasterTop 1273 SR ESD

MasterTop 1273 AS

MasterTop 1273 AS R

MasterTop 1273 ESD

MasterTop 1273 EPA

MasterTop 1273 EPA E

MasterTop 1273 EPA R

Ucrete MF40 AS
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Chemický
priemysel
Chemický priemysel predstavuje pre podlahy niekoľko
výziev. Napríklad ak dôjde k úniku alebo rozliatiu často
nebezpečných chemikálií, ktoré musia byť zachytené,
aby ich bolo možné efektívne a bezpečne odstrániť.
Podlaha musí byť hutná a nepriepustná s požadovanou
chemickou odolnosťou, musí sa ľahko čistiť a musí mať
primeranú úroveň protišmykovosti.
Pri manipulácii s horľavými prachovými zmesami,
rozpúšťadlami alebo plynmi hrozí nebezpečenstvo
výbuchu. Naše antistatické podlahy poskytujú nielen
požadovanú odolnosť proti chemikáliám a rozpúšťadlám,
ale zaisťujú tiež kontrolu statickej elektriny, aby sa
zabránilo vážnym nehodám.

Naše podlahy sa navyše rýchlo a ľahko aplikujú, ponúkajú
širokú škálu protišmykových profilov a široké spektrum
chemickej odolnosti; proti kyselinám, zásadám, tukom,
olejom, rozpúšťadlám a soľným roztokom. Naše vodivé
podlahové systémy sú ideálne všade tam, kde je nevyhnutná chemická odolnosť.
Ponúkame hladké systémy aj systémy so štruktúrovaným
povrchom do priestorov so suchou aj mokrou prevádzkou.
Verzie pre vertikálne plochy sú vhodné do záchytných
vaní, na sokle, do kanálov a odtokov, ktoré zabezpečujú,
aby chemikálie boli zachytené a neunikli do životného
prostredia.
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Oblasti použitia
 Chemická výroba sypkých zmesí
 Galvanické pokovovanie
 Garbiarne
 Chemikálie do domácností
 Toaletné potreby
 Výroba bionafty
 Skladovacie kontajnery
 Miesta nakládky cisternových vozidiel
Typické odvetvia
 Chemický priemysel
 Banícky priemysel
 Rafinácia ťažkých kovov
 Vojenský priemysel
 Textilná výroba

Hlavné funkcie podlahy
 Chráni ľudí
 Zaisťuje kvalitu výrobku
 Dôsledná kontrola statickej elektriny
 Poskytuje hutný a nepriepustný povrch
s chemickou odolnosťou
Všeobecné požiadavky
 Veľmi vysoká chemická odolnosť
 Veľmi vysoká trvanlivosť
 Jednoduché čistenie
Špecifické požiadavky
 Štruktúrované povrchy do mokrých prostredí
Elektrické vlastnosti
 EN1081, <1x106 Ω

Odporučené systémy
(celá tabuľka je uvedená na str. 22/23):
Ucrete CS20AS

Ucrete MF40AS

Ucrete UD100AS

Ucrete CS10AS

Ucrete DP10AS

Ucrete DP20AS

MasterTop 1289 AS

MasterTop 1289 AS R

17

18

Prevencia a ochrana pred elektrostatickým výbojom
Podlahové riešenia MasterTop a Ucrete

Farmaceutický
priemysel
Farmaceutický priemysel potrebuje odolné podlahy
ponúkajúce špecifickú kombináciu funkcií. Musia
predovšetkým pomáhať pri zabezpečovaní kvality
výrobkov a bezpečnosti zamestnancov.

Najmä naše systémy Ucrete sú známe svojou chemickou
odolnosťou a trvanlivosťou, poskytujú riešenia s dlhou
životnosťou, zaisťujú splnenie požiadaviek hygienických
noriem a minimalizujú údržbu na ďalšie roky.

Miesta, kde sa vyrábajú a balia lieky, musia byť sterilné
a bezprašné, čo si vyžaduje vynikajúcu čistiteľnosť
podlahy.

Mnoho oblastí farmaceutickej výroby zahŕňa prácu
s mimoriadne jemnými organickými prachovými zmesami,
čo vytvára potenciál pre výbuch prachu. Prchavé organické zlúčeniny sa tiež často používajú pri spracovaní, čistení
a dezinfekcii. Preto je kontrola statickej elektriny kritickým
bezpečnostným faktorom, ktorý je možné ľahko vyriešiť
pomocou jedného z našich antistatických podlahových
riešení.

Čistiteľnosť našich podláh je vysoko hodnotená: vďaka ich
hutnosti a nepriepustnosti je ich možné vyčistiť na úroveň
porovnateľnú s nehrdzavejúcou oceľou, čo z nich robí mimoriadne hygienické riešenie pre farmaceutický priemysel
a súvisiace oblasti použitia.
Ale podlahy si môžu zachovať svoju čistiteľnosť a hygienické vlastnosti iba vtedy, ak odolávajú rozpúšťadlám,
chemikáliám a silnému oderu vplyvom bežne sa vyskytujúceho pojazdu vozíkov s kolieskami z tvrdého plastu
a ocele.

Spoločnosť Master Builders Solutions poskytuje vhodné
podlahy na uspokojenie rozmanitých potrieb farmaceutického priemyslu, od príjmu cisterien a skladovacích
kontajnerov, cez spracovateľské miestnosti až po lisovanie
tabliet.
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Oblasti použitia
 Primárna a sekundárna výroba
 Umyvárne
 Čisté miestnosti
 Aseptické priestory
 Mletie a miešanie
 Skúšobne a tabletovacie zariadenia
Typické odvetvia
 Farmaceutický priemysel
 Výroba liekov
Hlavné funkcie podlahy
 Chráni ľudí
 Zaisťuje kvalitu výrobku
 Dôsledná kontrola statickej elektriny
 Poskytuje vhodný, odolný a trvanlivý povrch
pre priemyselnú činnosť

Všeobecné požiadavky
 Vynikajúca čistiteľnosť
 Hygienický povrch
 Chemická odolnosť
 Odolnosť proti nárazom
 Trvanlivosť
Špecifické požiadavky
 Atraktívny vzhľad
Elektrické vlastnosti
 IEC 61340-5-1
 EN1081, <1x106 Ω

Odporučené systémy
(celá tabuľka je uvedená na str. 22/23):
Ucrete CS20AS

Ucrete MF40AS

Ucrete MFAS-C

Ucrete HPQAS

Ucrete TZAS

MasterTop 1273 EPA

MasterTop 1273 ESD

MasterTop 1324 ESD
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Podlahové riešenia MasterTop a Ucrete –
Prevencia a ochrana
Sila prispôsobivosti:
Naše priemyselné a dekoratívne systémy je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého konkrétneho projektu, kombinovať dôveru v dobre známe vlastnosti
našich systémov a slobodu prispôsobovať riešenia podľa
potrieb zákazníkov.
Okrem elektrických vlastností je potrebné zohľadniť
nasledujúce aspekty:
 mechanické zaťaženie vplyvom dopravy alebo
používania strojov
 chemické záťaže z priemyselných procesov alebo
čistenia a údržby
 tepelné zaťaženie
 čistiteľnosť
K dispozícii sú rôzne rady podláh, ktoré ponúkajú rozmanitý a jedinečný prístup pre potreby každého konkrétneho
projektu:
Rad MasterTop 1273: Univerzálne, viacúčelové epoxidové podlahové systémy, ktoré poskytujú maximálnu adaptabilitu a univerzálnosť. Verzie: štandardná, AS, ESD, EPA,
R, SR, E a rôzne kombinácie.

Kľúčové výhody:
Prispôsobivé
Efektívne
Atraktívne
Čisté, hygienické a bezpečné
Chemicky odolné
Odolné proti opotrebovaniu
Nízke náklady počas životného cyklu
Teplotne odolné

Rad MasterTop 1289: Vysoko chemicky odolné epoxidové podlahové systémy so schopnosťou preklenutia trhlín.
Verzie: štandardná, AS, R a AS R.
Rad MasterTop 1324: Univerzálne, viacúčelové polyuretánové podlahové systémy. Verzie: štandardná, AS, ESD, A,
R a rôzne kombinácie.
Ucrete: Vysokoodolné podlahové systémy na báze polyuretánu, ktoré poskytujú vysokú odolnosť proti teplotným
šokom a chemikáliám ako aj hygienické vlastnosti.
Typ vodivej verzie:
 štandardná: nevodivá
 AS: antistatická
 ESD: elektrostatický výboj
 EPA: ESD chránená oblasť
Typ povrchu:
 štandardný: hladký
 SR: štruktúrovaný
 R: protišmykový
Hrúbky:
 štandardná: nominálna hrúbka
 E: redukovaná hrúbka
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Čistenie a údržba

Vyberte si správny čistiaci prostriedok:
MasterTop CLN 50/70
MasterTop CLN 50 a 70 boli vyvinuté špeciálne na údržbu
našich podlahových systémov. Oba čistiace prostriedky
majú vysokú čistiacu a odmasťovaciu schopnosť a neobsahujú mydlo, polyméry ani vosk. Oba čističe MasterTop
sú vysoko koncentrované a pred použitím je potrebné ich
zriediť vodou. Pre systémy MasterTop ESD a EPA sa tiež
odporúča použitie špecifických ESD čističov, ako sú TASKI
Jontec Destat a TASKI Jontec ESD. Pre všetky systémy
Ucrete sa odporúča MasterTop CLN 50.
Odporúčané použitie CLN 50/70
Produkt

MasterTop CLN 50
Bežné

Rad MasterTop 1273
Rad MasterTop 1289
Rad MasterTop 1324
Systémy Ucrete

= Vhodný a odporúčaný
Frekvencia čistenia
Frekvencia čistenia
		

Periodické

MasterTop CLN 70
Bežné

Periodické

Pre správny postup čistenia a údržby dodržujte nasledujúce odporúčania.
 Príprava: Pred aplikáciou MasterTop CLN 50/70 vždy
podlahu povysávajte alebo utrite, aby ste odstránili
prach a/alebo akékoľvek voľné častice.
 Pomer riedenia: MasterTop CLN 50 a 70 sa riedia
vodou, pričom sa musia dodržať uvedené pomery.
Po zriedení naneste na podlahu čistiaci prostriedok
a pred odstránením nechajte pôsobiť 2 minúty.
V prípade odolných škvŕn naneste neriedený produkt
priamo na škvrny, očistite handričkou z mikrovlákna
alebo mopom a odstráňte. V prípade náhodného
rozliatia neriedeného produktu na podlahu ho
nenechávajte dlho pôsobiť. Vždy ho odstráňte, aby ste
zabránili trvalým škvrnám a vyblednutiu farieb.
 Nástroje na čistenie: Na ručné pravidelné čistenie
používajte handričky z mikrovlákna. Na hĺbkové čistenie
vo veľmi náročných podmienkach z hľadiska čistoty
používajte umývacie stroje. Vždy noste primeranú
ochranu, pretože výrobok by mohol ušpiniť vaše
oblečenie.
 Frekvencia čistenia: V obytných priestoroch je ručné
čistenie vhodné na pravidelné čistenie v kombinácii
s použitím mechanických nástrojov, ako sú umývacie
stroje na periodické čistenie. Intenzita čistiacich operácií
by sa mala zvýšiť v prípade podláh s drsným povrchom,
ktoré sú vystavené vysokému znečisteniu a frekventovanej premávke.

 Bežné: jeden až trikrát týždenne
 Periodické: raz za mesiac

Pomer riedenia
 Riedenie 1:20 vodou na bežne znečistenia
		
 Riedenie 1:10 vodou na silné znečistenia
		
 Bez riedenia alebo riedenie 1:1 vodou
			 na odolné škvrny
Nástroje na čistenie
 Bežné: mopy z mikrovlákna, mäkké
			 handričky
		
 Periodické: disky alebo kefy
Postup čistenia
 Bežné: ručne alebo mechanicky
		
 Periodické: mechanické vysokotlakové
			 čistenie
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Hlavné vlastnosti systému

MasterTop 1273 EPA E

MasterTop 1273 EPA R

MasterTop 1273 SR AS

MasterTop 1273 SR ESD

Ucrete MF40AS

Ucrete TZAS

Ucrete UD100AS

Ucrete HPQAS

n

n

n

n

n

n

Chemická odolnosť

n

n

n

n

n

n

n
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Zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu

µ

n

µ

n

¡

¡

n
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Ľahké čistenie

µ

µ
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µ
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Farebná škála

¡

¡

µ

µ

¡

¡

¡

¡

Teplotná odolnosť

µ

µ

µ

µ

µ

Schopnosť preklenutia trhlín
Zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu
Ľahké čistenie
Farebná škála
Teplotná odolnosť

Ucrete
Systém

Charakteristika

= Veľmi dobrý

		

= Dobrý

		

= Obmedzený

µ

MasterTop 1324 ESD

MasterTop 1273 EPA
Ucrete CS20AS

n

Chemická odolnosť

MasterTop 1324 AS R

MasterTop 1273 ESD
Ucrete CS10AS

n

Odolnosť proti premávke

MasterTop 1324 AS

MasterTop 1273 AS R
Ucrete DP20AS

Odolnosť proti premávke

Charakteristika

MasterTop 1289 AS R

MasterTop 1273 AS
Ucrete DP10AS

Systém

MasterTop 1289 AS

Master Top
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Elektrické vlastnosti

MasterTop 1273 SR ESD

MasterTop 1289 AS

Ucrete UD100AS

Ucrete HPQAS

n

n

n

n

EN 61340-4-1 | (Rg < 10 Ω)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

EN 61340-5-1 | (Rg < 109 Ω)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

MasterTop 1324 ESD

MasterTop 1273 SR AS
Ucrete TZAS

n

MasterTop 1324 AS R

MasterTop 1273 EPA R
Ucrete MFAS-C

n

MasterTop 1324 AS

MasterTop 1273 EPA E
Ucrete MF40AS

n

MasterTop 1273 EPA
Ucrete CS20AS

n

MasterTop 1273 ESD
Ucrete CS10AS

n

Normy

MasterTop 1273 AS R
Ucrete DP20AS

EN 1081, 34 1382 | (Rg < 106 Ω)

MasterTop 1273 AS
Ucrete DP10AS

Systém

MasterTop 1289 AS R

Master Top

Rg < 106 Ω rezistencia k zemi
podľa EN1081
Rg < 106 Ω rezistencia k zemi
podľa EN 61340-4-1
Rg < 109 Ω rezistencia k zemi
podľa EN 61340-4-1

n

EN 61340-4-5 | Osoba/Obuv/Podlaha |
Rg < 109 Ω

n

EN 61340-4-5 | Napätie generované
ľudským telom (walking test) < 100 V

n

n

DIN VDE 0100-410 a 610
Montáž nízkonapäťových inštalácií:
ochrana pred úrazom elektrickým
prúdom > 5 x 104 Ω ≤ 500 V |
> 105 Ω > 500 V

Ucrete
Systém

Normy
6

EN 61340-4-5 (voltage to body < 100 V)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

CLC/TR 60079-32-1 | (Rg < 5 x 104 Ω)

¡

¡

¡

¡

¡

n

¡

¡

¡

= Vhodný

= Nespĺňa požiadavky normy

*skúšané a certifikované pri 23 °C a 12 % r.v.
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Výstavba budúcnosti s digitálnymi nástrojmi
Master Builders Solutions:
Rýchlo, ľahko a inteligentne

Online Planning Tool
Nástroj je určený predovšetkým pre architektov a projektantov.
Pomôže vám v 3 krokoch vybrať riešenie podľa odvetvia
a typu konštrukcie a stiahnuť špecifikácie vrátane BIM objektov,
certifikátov a kompletnej dokumentácie k produktom.

online-planning.master-builders-solutions.com/sk/slovakia

Solunaut
Solunaut je nástroj určený pre všetkých profesionálov v stavebnom priemysle. Poskytuje
prehľad našich riešení podľa použitia v potravinárskom, chemickom priemysle a priemysle
odpadových vôd vrátane technických listov a možnosti kontaktovať nás priamo v prípade
akýchkoľvek otázok.

https://solunaut.master-builders-solutions.com/svk/sk

BIM
S viac ako 200 objektmi BIM a čoskoro viac než 400 modelmi Revit je portfólio Master Builders
Solutions BIM najväčšie v odvetví stavebnej chémie. Zahŕňa trinásť segmentov stavebného
priemyslu, ako sú hydroizolačné systémy, priemyselné podlahy, opravy betónov, ochranné
nátery a mnohé ďalšie.

bimobject.com/en-us/product?brand=mbcc-group

Master Builders Solutions na sociálnych sieťach
Zostaňte s nami v spojení na sociálnych sieťach a sledujte najnovšie informácie o našich
produktových riešeniach, novinkách, videách a udalostiach!
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Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions zahŕňa všetky odborné
znalosti a vďaka tomu vytvára riešenia určené pre novú
výstavbu, údržbu, opravy a renovácie stavebných
konštrukcií. Koncepty Master Builders Solutions sú
postavené na skúsenostiach získaných v stavebnom
priemysle za viac ako jedno storočie. Know-how
a skúsenosti celosvetového spoločenstva stavebných
odborníkov tvorí jadro systémov značky Master Builders
Solutions.
Spájame tie správne produkty z nášho portfólia tak,
aby sme vyriešili vaše špecifické problémy pri výstavbe.
Spolupracujeme naprieč odbornými a regionálnymi
oblasťami, ťažíme zo skúseností, ktoré sme získali
pri mnohých stavebných projektoch na celom svete.
Využívame nielen svetové technológie, ale aj detailné
znalosti potrieb miestnej výstavby, aby sme vyvinuli
novinky, ktoré vám pomôžu k väčším úspechom a budú
hnacou silou trvalo udržateľnej výstavby.
Komplexné portfólio pod značkou Master Builders
Solutions zahŕňa prísady do betónov a oddebňovacie
oleje, prímesi do cementov, produkty pre podzemné
stavby, hydroizolačné systémy, tesniace hmoty, produkty
na opravy a ochranu betónov, produkty na zosilňovanie
konštrukcií, injektážne zmesi, riešenia pre priemyselné
podlahy a riešenia pre veterné elektrárne a turbíny.

Naše rozsiahle portfólio
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prísady do betónov
Aditíva do cementov
Produkty pre podzemné stavby
Riešenia zaisťujúce odolnosť proti vode
Tesniace a injektážne hmoty
Produkty na opravy a ochranu betónov
Zálievkové hmoty a chemické kotvy
Vysokoodolné priemyselné podlahy

Ak máte záujem o ďalšie
informácie, neváhajte nás
kontaktovať!
Naša referencia v Polopique
vo Vizele, Portugalsko

