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Ucrete – svetovo najodolnejšie
podlahy už od roku 1969
Priemyselné podlahy na najvyššej úrovni už viac ako 50 rokov. Inovatívne,
udržateľné a praktické riešenie – to boli od začiatku kľúčové hnacie sily pre vývoj
produktového radu Ucrete.
Ak hľadáte tú správnu podlahu pre vaše projekty, Ucrete vám garantuje len
to najlepšie zo svojich skúseností a referencií získaných za desaťročia používania
v tých najnáročnejších podmienkach, ako sú farmaceutický, chemický,
potravinársky priemysel, výroba nápojov, zdravotníctvo i iné priemyselné odvetvia.
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Hlavné výhody
podlahových systémov Ucrete
Použitie priemyselných podláh Ucrete je efektívne vzhľadom k ich dlhej životnosti.
Ich zhotovenie je rýchle a praktické a podlahy spĺňajú všetky nároky moderného
spracovateľského priemyslu. Je to jedinečný rad výrobkov na báze vysokoodolnej
polyuretánovej živice Ucrete, ktorá získala uznanie vďaka svojim unikátnym
vlastnostiam počas viac ako 50 rokov používania v potravinárskom,
farmaceutickom, chemickom priemysle a aj v iných priemyselných odvetviach.
Životnosť priemyselných podláh Ucrete minimalizuje doby odstávok a zaisťuje
bezpečné, hygienické a efektívne pracovné prostredie, vďaka čomu je
najvhodnejšou voľbou pre priemyselné podlahy.
Trvanlivé
Vynikajúca odolnosť proti nárazom a opotrebovaniu.
Mnohé podlahy Ucrete zhotovené pred 20 – 30 rokmi,
vystavené agresívnemu prostrediu, sú stále v prevádzke.

Odolnosť proti chemikáliám
Od silných kyselín až po zásady, tuky, oleje a rozpúšťadlá, ktoré dokážu rýchlo poškodiť iné typy podláh na báze
reaktívnych živíc.

Estetické
Farebne stále podlahové systémy odolné proti škvrnám
sú ideálne pre tie aplikácie, kde je dôležitý vzhľad podlahy
rovnako ako ich odolnosť.

Čisté a bezpečné
Pre vašich zamestnancov, vaše produkty a prostredie.
Ocenené označením Eurofins Indoor Air Comfort Gold
z hľadiska emisií.

Rýchla aplikácia a vytvrdnutie
Dokonca aj pri nízkych teplotách. K dispozícii
sú špecifikácie podláh, ktoré sú plne schopné prevádzky
už po 5 hodinách pri +10 °C, takže sú ideálnym riešením
pri rekonštrukciách.

Hygienické
Čistiteľné na rovnaký stupeň čistoty ako nehrdzavejúca
oceľ a nepodporujú rast baktérií a plesní, čím pomáhajú
splniť hygienické štandardy.

Tolerancia vlhkosti
Môžu sa aplikovať na 7 dní starý betón bez špeciálnych
penetračných náterov, preto sú vhodné pri prácach
v časovej tiesni.
Odolnosť proti teplotným šokom
Odolávajú rozliatym kvapalinám až do teploty +150 °C
v závislosti od špecifikácie.

Bez škodlivého vplyvu
Aj počas aplikácie v priestoroch, kde sa manipuluje
s potravinami. Takmer nulový podiel rozpúšťadiel je na trhu
jedinečný.
Dlhá životnosť podlahy bude zaistená realizáciou
certifikovanou aplikačnou spoločnosťou.
S ďalšími informáciami a technickou podporou
je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista
Master Builders Solutions.
master-builders-solutions.sk
ucrete.master-builders-solutions.com/sk/

g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/
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Typické príklady špecifikácie podlahových
systémov Ucrete
Finálny podlahový systém bude 4-komponentný
vysokoodolný polyuretánbetón bez rozpúšťadiel
s min. obsahom živice 18,5 %, t. j. 5,7 kg tekutých
komponentov a 24,8 kg práškového plniva.
Penetrácia musí byť na báze vysokoodolných
polyuretánov rovnako ako finálny podlahový
systém.
Na zaistenie spoľahlivej aplikácie musí podlahový
systém tolerovať vlhkosť podkladu a musí sa dať
priamo aplikovať na 7 dní starý betón bez použitia
špeciálnych penetrácií.
Musí spĺňať požiadavky EU vyhlášky na použitie
nepórovitých materiálov a musí mať nulovú
nasiakavosť podľa skúšky CP.BM2/67/2.
Musí spĺňať požiadavky pre podlahové materiály
do potravinárskeho priemyslu, že sú bez zápachu
a nemajú vplyv na akosť skladovaných potravín
pred vytvrdnutím tesne po namiešaní a toto musí
byť dokladované testom v laboratóriách.
Podlahový materiál nesmie obsahovať
rozpúšťadlá a musí spĺňať kritériá AgBB
pre „Indoor Air Comfort“ pre kvalitu vzduchu
v interiéroch, čo musí byť overené nezávislými
skúškami a auditom kvality a kontroly výrobných
postupov.
Podlahový systém musí byť dlhodobo odolný
proti chemickým látkam, ktoré sa vyskytujú
v predpokladanom prostredí. Musí byť priložený
zoznam chemickej odolnosti proti predpokladaným
chemikáliám, ich koncentrácia a teploty,
ktoré sa môžu vyskytnúť počas výrobného
procesu a v priebehu procesu čistenia.
V mliekarenskom priemysle 30 % kyselina
mliečna, pri výskyte olejov a tukov 100 %
kyselina olejová, pri spracovaní ovocia 50 %
kyselina citrónová, pri výrobe omáčok a octu
50 % kyselina octová, pre CIP stanice 50 %
hydroxid sodný pri +60 °C).
Pre vysoko mechanicky zaťažované plochy musí
podlahový systém spĺňať požiadavky triedy
AR0,5 podľa EN 13892 časť 4 – Stanovenie
odolnosti proti opotrebovaniu metódou BCA.
Povrch podlahového systému musí zodpovedať
hygienickým požiadavkám a byť dobre čistiteľný. Bude doložený nezávislý test o čistiteľnosti
povrchu podlahy rovnako ako povrch antikorovej
ocele. Budú doložené referencie staršie viac ako
20 rokov v podobnom výrobnom prostredí.
Naša referencia v Českých Budejoviciach (ČR):
Pivovar Budějovický Budvar
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Jasná voľba

Keď investori, projektanti a realizačné spoločnosti, ktoré špecifikovali a aplikovali
podlahy Ucrete v 70. a 80. rokoch minulého storočia, zistili, že ich podlahy sú
v 21. storočí stále ešte v prevádzke, chcú podlahy Ucrete zase.
Ale nemusíte nutne stavať na svojej osobnej skúsenosti s podlahami Ucrete, aby
ste sa presvedčili o ich vlastnostiach. Môžete dôverovať dobrej povesti, ktorú si
podlahy Ucrete vybudovali za viac ako 50 rokov vďaka mnohým miliónom metrom
štvorcových položených v malých i veľkých spoločnostiach vo viac ako sto krajinách sveta.
Jednoduchý výber
Ak chcete podlahu,
…, ktorá je vhodná do agresívnych výrobných prevádzok
…, ktorá nepodporuje rast baktérií a plesní
…, ktorá má čistiteľnosť na rovnaký stupeň čistoty ako nehrdzavejúca oceľ
…, ktorú je možné znova uviesť do prevádzky už po piatich hodinách pri 10 °C
…, ktorá odoláva širokému spektru agresívnych chemikálií
…, ktorá poskytuje estetickú podlahu odolnú proti škvrnám a farebne stálu
…, ktorá odoláva pravidelnému vypúšťaniu horúcej vody
…, ktorú je možné rýchlo položiť na sedemdňový betón a iné podklady s vyšším obsahom vlhkosti
…, ktorá minimalizuje dobu odstávky
…, ktorá znižuje vaše náklady na údržbu
…, ktorá bráni úrazom a s protišmykovým povrchom je ideálna do mokrého a mastného prostredia
…, ktorá poskytuje dlhodobé riešenie na 10, 20, 30 a aj viac rokov
…, ktorá pomáha chrániť životné prostredie
…, ktorá má preverené výsledky za viac než 50 rokov
Potom je voľba jasná, len podlahy Ucrete to všetko spĺňajú.

g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/

Radi vám pomôžeme
Vďaka našej odbornosti, ktorú sme získali za posledných
50 rokov práce s priemyselnými podlahami Ucrete
v spracovateľskom priemysle, vám môžeme ľahko
pomôcť nájsť nákladovo najefektívnejšie a dlhodobé
riešenie.
S ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii špecialista na podlahy Ucrete. Pomôže
vám s výberom najvhodnejšieho produktu pre danú podlahu, s optimálnym povrchom a protišmykovými vlastnos-

ťami, s ideálnou hrúbkou vrstvy s ohľadom na teplotné
zaťaženie a mechanickú odolnosť na zaistenie dlhodobej
životnosti podlahy.
Poskytneme vám podporu pri návrhu a tvorbe detailov
a pri príprave podkladu.
S ďalšími informáciami a technickou podporou
je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista
Master Builders Solutions.
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Premýšľame o vašich požiadavkách

Viac ako 50 rokov sa snažíme využiť naše získané technické znalosti a porozumenie trhu na to, aby sme vám mohli ponúknuť rad tých najodolnejších polyuretánových priemyselných podlahových systémov s rôznorodými estetickými a technickými parametrami.
Účelom tejto publikácie je pomôcť vám s dôverou vybrať najlepšie riešenie, ktoré
bude na mieru vyhovovať potrebám vášho konkrétneho projektu a zároveň bude
spĺňať aj tie najprísnejšie normy a štandardy – teraz aj v nasledujúcich rokoch.

Naša referencia v Homburgu (Nemecko):
Pivovar Karlsberg
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Hladké podlahy
 Ucrete MF
 Ucrete MF40AS
 Ucrete MFAS-C
 Ucrete TZ
 Ucrete TZAS
		

4 – 6 mm
4 – 6 mm, elektrostaticky vodivé
4 – 6 mm, vodivé
9 –12 mm terazzo podlahy
9 –12 mm terazzo podlahy,
elektrostaticky vodivé

Podlahy s mierne štruktúrovaným povrchom
 Ucrete DP10
4 – 9 mm
 Ucrete DP10AS
6 mm, elektrostaticky vodivé
 Ucrete HF60RT
6 mm
 Ucrete HF100RT 9 mm
 Ucrete HPQ
4 – 6 mm s farebným kremičitým
		
pieskom
 Ucrete HPQAS
6 mm elektrostaticky vodivé,
		
s farebným kremičitým pieskom
 Ucrete IF
9 mm so železným plnivom
 Ucrete MT
4 – 6 mm
 Ucrete UD200
6 –12 mm
Podlahy so stredne štruktúrovaným povrchom
 Ucrete DP20
4 – 9 mm
 Ucrete DP20AS
6 mm, elektrostaticky vodivé
 Ucrete UD200SR 6 –12 mm
 Ucrete UD100AS 9 mm, elektrostaticky vodivé

Estetický vzhľad
Podlahy Ucrete sú dostupné v mnohých stálofarebných
vyhotoveniach, od jednofarebných až po originálne farebné návrhy. K dispozícii je aj niekoľko variantov povrchov,
takže nie je treba hľadať kompromisy medzi estetikou
a funkčnosťou podlahy.
Protišmykovosť
Najvhodnejšia štruktúra povrchu pre danú aplikáciu závisí
od povahy vyskytujúcich sa chemických látok, ktoré môžu
prísť do kontaktu s podlahou, typu činností, ktoré sa
v daných priestoroch vykonávajú a od procesu čistenia
a údržby podlahy. Protišmykové vlastnosti sú popísané
na str. 10.
Hygiena
Podlahy Ucrete nepodporujú rast organizmov a sú čistiteľné ako nehrdzavejúca oceľ. Viac informácií na strane 16.
Teplotná odolnosť
Prvou požiadavkou, ktorú je potrebné pri výbere podlahového systému Ucrete stanoviť, je prevádzková teplota.
Tá podmieňuje potrebnú hrúbku podlahového systému.
Viac informácií na strane 8.
Chemická odolnosť
Všetky varianty podláh Ucrete majú rovnaké charakteristiky chemickej odolnosti. Viac informácií na strane 12.
Elektrostatické vlastnosti
Na ochranu citlivých elektronických zariadení alebo mini-
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Podlahy so silno štruktúrovaným povrchom
 Ucrete DP30
4 – 9 mm
Zvislé povrchy
 Ucrete RG
 Ucrete TZ COVE
		

4 – 9 mm stierka na fabióny
6 – 9 mm stierka na fabióny
systému terazzo

Stálofarebné
 Ucrete CS10
 Ucrete CS10AS
 Ucrete CS20
 Ucrete CS20AS

4 – 9 mm
6 mm, elektrostaticky vodivé
4 – 9 mm
6 mm, elektrostaticky vodivé

Rýchle vytvrdzovanie – Ucrete akcelerátor
 UD200
 UD200SR
 DP10
 DP20
 DP30
 DP20AS
 MT
 MF
 MF40AS
 IF
 TZ
 TZAS
 FL
 LC
 LCAS

malizáciu rizika explózie je k dispozícii rad elektrostatických podláh, podrobnejšie popísaných na str. 14.
Mechanická odolnosť
Na miestach, kde môže dôjsť k silným mechanickým nárazom a kde sa očakáva intenzívne zaťaženie pojazdom,
by sa mal použiť systém s väčšou hrúbkou a väčším
kamenivom (plnivom).
Bez škodlivého vplyvu
Podlahové systémy Ucrete nemajú škodlivý vplyv ani
počas aplikácie, čím sa stávajú bezpečnou voľbou aj
pre prácu počas víkendu a v rámci údržby.
Rýchle zhotovenie
Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché odstaviť
výrobné linky, preto sa dajú mnohé naše systémy zhotoviť
počas víkendu alebo dokonca cez noc. Minimalizáciou
odstávok znižujeme náklady na modernizáciu podlahy.
Napríklad podlahový systém Ucrete UD200 je možné sprevádzkovať už po 5 hodinách pri +10 °C.
Riešenia šité na mieru
Široká škála podlahových systémov Ucrete umožňuje
splniť vaše špecifické potreby a dosiahnuť najlepšie
a z hľadiska nákladov najefektívnejšie riešenie podlahy.
S ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista Master Builders
Solutions.
g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/
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Odolnosť proti
teplotnému šoku

Naša referencia v Bruges (Belgicko):
Spracovanie morských rýb
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Zatiaľ čo väčšina podlahových systémov na báze reaktívnych živíc mäkne pri teplotách cca +60 °C alebo dokonca
ešte nižších, jedinečné vysokoodolné polyuretánové systémy Ucrete odolávajú až do prekročenia teploty +130 °C.
Táto vysoká teplotná odolnosť, spolu s vysokou húževnatosťou umožňuje podlahám Ucrete vzdorovať horúcim
kvapalinám a extrémnym teplotným šokom.
Priemyselné podlahy Ucrete sú dostupné v štyroch rôznych hrúbkach od 4 mm, ktoré sú plne prevádzkyschopné
do teplôt +70 °C až po špecifikácie s hrúbkou vrstvy
12 mm, ktoré sú vhodné do najextrémnejších podmienok
s príležitostným rozliatím kvapalín s teplotou až do
+150 °C.
Vždy spoľahlivé
Väčšia hrúbka vrstvy chráni kontaktné rozhranie s podkladom od enormných pnutí vplyvom extrémnych teplotných
šokov.
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Ak je objem rozliatej kvapaliny malý, nie sú pravdepodobné žiadne škody. Takže napríklad, rozliata šálka kávy
s teplotou +90 °C podlahu s hrúbkou 4 mm nepoškodí,
avšak únik 1000 litrov kvapaliny s teplotou 90 °C už
pravdepodobne áno.
Podlaha Ucrete s hrúbkou 9 mm je schopná odolávať
bežnému a pravidelnému rozliatiu vriacej vody.
Je samozrejmé, že v prostredí extrémnych teplotných
šokov je potrebný dobre navrhnutý kvalitný podklad.
Hlavne je potrebné zohľadniť prípadnú veľkú tepelnú
rozťažnosť podkladu.
Kryogénny šok
Kryogénne úniky predstavujú extra závažnú výzvu pre
podlahu. Podlaha Ucrete hrúbky 9 mm vydrží príležitostné
kryogénne úniky – napríklad do 5 litrov kvapalného dusíka
celkom bez poškodenia.

Špecifikácie hrúbky vrstvy
4 mm
 plne odolné proti teplotám do +70 °C
 mrazuvzdorné do -15 °C
 Ucrete CS, DP, HPQ, MF, MT, RG

9 mm
 plne odolné proti teplotám do +120 °C
 čistenie parou
 mrazuvzdorné do -40 °C
 Ucrete CS, DP, HF100RT, IF, RG, TZ, UD200, UD200SR

6 mm
 plne odolné proti teplotám do +80 °C
 ľahké čistenie parou
 mrazuvzdorné do -25 °C
 Ucrete CS, DP, HF60RT, MT, RG, UD200, UD200SR

12 mm
 plne odolné proti teplotám do +130 °C
 príležitostné rozliatie kvapalín do +150 °C
 čistenie parou
 mrazuvzdorné do -40 °C
 Ucrete TZ, UD200, UD200SR

Viac ako 50 rokov osvedčených skúseností
Neexistuje jednoduchá skúška, ktorá by potvrdila, že podlahový systém odolá opakovaným teplotným šokom počas
niekoľkoročnej prevádzky v priemyselnom prostredí, pretože existujú veľké rozdiely v kvalite a skladbe podkladu.
Uvedené vynikajúce vlastnosti vyplývajú z viac než 40 ročných skúseností s podlahami Ucrete v agresívnom prostredí
po celom svete.
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Predchádzanie nehodám
z pošmyknutia sa
V prostredí mokrých prevádzok zabezpečuje vhodná
štruktúra povrchu podlahy bezpečné pracovné prostredie.
Systémy Ucrete ponúkajú spektrum povrchových štruktúr
od hladkých alebo s terazzo efektom až po drsné, vysoko
protišmykové.
Podlahy so spádom
V prostredí mokrých prevádzok sú často podlahy vyspádované tak, aby odvádzali vodu a iné kvapaliny do odvodňovacích kanálov. Tieto podlahy často vyžadujú väčšie
spády, ktoré musia mať vhodnú štruktúru povrchu kvôli
zvýšeniu bezpečnosti proti pošmyknutiu. Ak napr. osoba
tlačí vozík, kôš alebo regál po dlážke s veľkým spádom,
snaží sa zabrániť, aby sa náklad samovoľne rozbehol, čo
môže zvýšiť pravdepodobnosť natiahnutia svalu, pošmyknutia, zakopnutia alebo pádu. Vo všeobecnosti platí, že
rovné podlahy sú bezpečnejšie.

Plán čistenia
Pre danú prevádzku by mal byť stanovený plán čistenia
s uvedenou frekvenciou a spôsobom čistenia jednotlivých
priestorov. Čistenie podláh je potrebné koordinovať
s čistením zariadení a iných častí prevádzky, aby zvyšky
po čistení bolo možné rýchlo odstrániť a nedošlo k ich
zaschnutiu na podlahe.
Riešenia šité na mieru
Nie všetky priestory budú vyžadovať rovnaký stupeň
protišmykovosti. Ucrete ponúka rad štruktúr povrchu, ktoré
umožňujú navrhnúť podlahu presne podľa vašich požiadaviek.
S ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista Master Builders
Solutions.
g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/
Podľa DIN 51130

Podlaha








OPTIMÁLNE
RIEŠENIE

Čistenie

Obuv

Odolnosť proti šmyku je rovnováha

Pošmyknutia, zakopnutia a pády
Minimalizácia pošmyknutí, zakopnutí a pádov si vyžaduje
komplexný prístup. Môže byť potrebné prijať technické
riešenia alebo zmeniť pracovné metódy a postupy ako aj
zamerať sa na vplyv procesu čistenia a typ obuvi. Musí sa
dosiahnuť kompromis medzi jednoduchou čistiteľnosťou
a protišmykovosťou. Hladšie podlahy je zvyčajne potrebné
čistiť častejšie, zatiaľ čo drsnejšie podlahy vyžadujú agresívnejšie čistenie.
Hygiena
Ak hľadáte odolnú protišmykovú podlahu, ktorá bude ľahko
čistiteľná rovnako ako nehrdzavejúca oceľ, bude bezpečná
za každých okolností a zároveň bude spĺňať aj estetickú
funkciu, systémy Ucrete DP ponúkajú protišmykové podlahy triedy R12 a R13 v mnohých stálofarebných vyhotoveniach Ucrete CS (viď strana 29).

Ucrete MF
Ucrete TZ
Ucrete HPQ
Ucrete MT
Ucrete HF60RT
Ucrete HF100RT

R10
ND
R11
R10/R11*
R10/R11*
R10/R11*








Ucrete UD200
Ucrete IF
Ucrete DP10
Ucrete DP20
Ucrete UD200SR
Ucrete DP30

R11
R11
R11
R12/R13*
R13
R13

* V závislosti na špecifikácii.

EN 13036-4 skúška kyvadlom**







Ucrete MF
Ucrete TZ
Ucrete HPQ
Ucrete MT
Ucrete HF60RT
Ucrete HF100RT

35
35 – 40
35 – 45
40 – 45
40 – 45
40 – 45








Ucrete UD200
Ucrete IF
Ucrete DP10
Ucrete DP20
Ucrete UD200SR
Ucrete DP30

40 – 45
40 – 45
45 – 50
45 – 55
50 – 60
50 – 60

** Hodnota testu kyvadlom na mokrej podlahe s pogumovaním 4S

EN 13036-4 skúška kyvadlom
Hodnoty parametra protišmykovosti stanovené skúškou
kyvadlom na mokrej podlahe s použitím normovanej
gumenej podrážky 4S:
 Menej ako 24: vysoké riziko pošmyknutia
 25 – 35:
mierne riziko pošmyknutia
 Viac ako 35:
malé riziko pošmyknutia

Ucrete – priemyselné podlahy
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Ucrete – voľba systému*

Systém
Ucrete
hrúbka

Požiadavky na podlahový
systém
 Úplne odolný do +70 ˚C
 Odolný v mraziarňach do -15 ˚C

4 mm

EN 15036-4 Hodnota skúšky kyvadlom na mokrej podlahe
s použitím pogumovania typu 4S
N/A
35
40
45
50
55
Ucrete MF
Ucrete RG
Ucrete MT
(&AS)
Ucrete DP10 (CS10)

60

Ucrete DP20 (CS20)
Ucrete DP30 (CS30)

Ucrete RG
 Úplne odolný do +80 ˚C
 Ľahké čistenie parou
 Odolný v mraziarňach do -25 ˚C

DP10 (CS10, &AS)

DP20 (CS20, &AS)

Ucrete HPQ PU (&AS)

6 mm

Ucrete DP30 (CS30)

Ucrete MT
Ucrete HF60RT
Ucrete UD200

 Úplne odolný do +120 ˚C
 Plné čistenie parou
 Odolný v mraziarňach do -40 ˚C

Ucrete RG

Ucrete TZ (&AS)

9 mm

Ucrete UD200SR

Ucrete DP10 (CS10)

Ucrete DP20 (CS20)

Ucrete HF100RT

Ucrete DP30 (CS30)

Ucrete UD200

Ucrete UD200SR

Ucrete IF

 Úplne odolný do +130 ˚C
 Plné čistenie parou
 Príležitostné rozliatie kvapaliny 12 mm
do +150 ˚C
 Odolný v mraziarňach do -40 ˚C

Ucrete TZ (&AS)
Ucrete UD200
N/A

R10

R11

R12

R13

Trieda protišmyku v zhode s DIN 51130
malta na steny a fabióny

liaty systém

štandardný systém

presypávaný systém

*Vzhľadom na veľmi odlišné podmienky na stavbe a široké oblasti použitia našich produktov, táto tabuľka návrhu slúži na poskytnutie iba všeobecných
aplikačných pokynov. Tieto informácie sú založené na našich najlepších vedomostiach a skúsenostiach. Zákazník nie je zbavený povinnosti dôkladne zvážiť
a otestovať vhodnosť systému a jeho možnú aplikáciu na zamýšľané použitie.

Rýchle vytvrdzovanie – Ucrete akcelerátor
25 ml
20-25 ˚C

5

15-20 ˚C

7

50 ml

100 ml



doba (hod.)

4

10-15 ˚C

10

5

4

5-10 ˚C

15

10

7

prevádzka

5-25 ˚C

10-25 ˚C

UD200

TZ

IF

UD200SR

TZAS

FL

15-25 ˚C
MF

BC4

BC9

UD100AS

BC6

BCR

LC

BC6AS

MT

LCAA

MF40AS

TC

HF60RT

FS

TC GLOSS

HF100RT

SC

TCPU CLEAR

TZ COVE

RG

TCCS
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Chemická
odolnosť
Priemyselné podlahy Ucrete majú vynikajúcu odolnosť
proti širokému spektru chemikálií, vrátane mnohých
organických kyselín a rozpúšťadiel, ktoré značne poškodzujú iné typy podláh na báze reaktívnych živíc, a to aj
mnohé polyuretánovo-cementové podlahové systémy.

Chemické látky v potravinárskom priemysle
Priemyselné podlahy Ucrete sú odolné proti bežne sa
vyskytujúcim chemickým látkam, napr.

Látky označené písmenom „R“ nemajú na priemyselné
podlahy Ucrete vplyv ani pri stálom a dlhodobom
pôsobení.

Kyselina octová, 50 %:
Ako liehový ocot sa často používa v potravinárskom
priemysle na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami.

Je dobré vedieť
Len veľmi málo chemikálií dokáže podlahy Ucrete vážne
poškodiť. Tie sú v tabuľke označené ako „NR“.

Kyselina mliečna, 30 % pri +60 °C:
Naznačuje odolnosť proti mlieku a mliečnym výrobkom.

Podlahy Ucrete sú vhodné na použitie v prostredí mokrých
prevádzok, kde sa používajú chemikálie označené
v tabuľke písmenom „L“ za predpokladu, že sa dodržiava
čistiaci režim.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať ventilom
a uzáverom čerpadiel. Únik kvapalín z nich spôsobuje
neustále zmáčanie povrchu, v dôsledku čoho môže dôjsť
k jeho erózii.
Rozpúšťadlá môžu spôsobiť mäknutie systému Ucrete
pri nepretržitom pôsobení počas niekoľkých týždňov,
ale po odstránení rozpúšťadiel a vyschnutí podlahy sa
pôvodné vlastnosti obnovia. V praxi sa väčšina rozpúšťadiel odparí skôr ako stihnú spôsobiť nejaké škody.

Kyselina olejová, 100 % pri +60 °C:
Zástupca organických kyselín vznikajúcich oxidáciou
rastlinných a živočíšnych tukov, ktoré sa bežne vyskytujú v potravinárskom priemysle.
Kyselina citrónová, 50 %:
Nachádza sa v citrusových plodoch a zastupuje širokú
škálu ovocných kyselín, ktoré značne poškodzujú iné
podlahy na báze reaktívnych živíc.
Hydroxid sodný, 50 % pri +60 °C:
Používaný na čistenie v systémoch CIP (cleaning-in-place).

Vplyvom pôsobenia sedimentov solí, kontaminantov
v rozpúšťadlách, silných farbív a kyselín môže dôjsť
k zmenám sfarbenia. To však nemá vplyv na úžitkové
vlastnosti podlahy.
Tento efekt bude minimalizovaný dobrou starostlivosťou
o podlahu, najmä ak sa bude predchádzať vzniku kaluží
a rozliate tekutiny sa odstránia skôr ako na podlahe
vyschnú. Efektívny režim čistenia predĺži životnosť
a zlepší vzhľad akejkoľvek podlahy.
S ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii príslušný Master Builders Solutions
odborník.
g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/

Naša referencia v Roystone (Anglicko):
Johnson Matthey
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Odolnosť proti bežným priemyselným chemikáliám
Chemikália

Koncentrácia % Teplota °C

Ucrete všetky
Chemikália
varianty

Acetaldehyd

100

20

R

Acetón

100

20

L

Koncentrácia % Teplota °C

Kyselina chrómová

Ucrete všetky
varianty

20

20

R

30

20

R

Anilín

100

20

R

Kyselina laurová

100

60

R

Benzén (Benzol)

100

20

L

Kyselina maleínová

30

20

R

100

20

R

5

20

R

Benzín
Benzolchlorid
Brzdová kvapalina

–

20

R

Kyselina metakrylová

100

20

R

Kyselina mliečna

–

20

R

25

60

R

Butanol

100

20

R

85

20

R

Cyklohexán

100

20

R

–

85

R

Destilovaná voda

Kyselina mravčia

85

60

R

40

20

R

Dietylén glykol

100

20

R

70

20

R

Dimetyl formamid

100

20

NR

90

20

L

Etanol

100

20

R

100

20

L

Etylacetát

100

20

L

10

85

R
R

Kyselina octová

Etylénedichlorid

100

20

L

25

20

Etyléneglykol

100

20

R

25

85

L

Fenol

5

20

L

40

20

R

Hexán

100

20

R

Hydroxid amónny

28

20

R

Hydroxid draselný

50

20

R

100

80

R

Hydroxid sodný

20

20

R

Kyselina pikrová

50

20

R

20

90

R

Kyselina sírová

50

20

R

32

20

R

98

20

L

50

20

R

100

20

R

50

60

R

Lúčavka kráľovská

50

90

L

Maleínanhydrid

Kyselina olejová

Kyselina toluénsulfónová

99 (Glaciál)

20

L

100

20

R

–

20

L

100

20

R
R

Chlorid sodný

Nasýtený

20

R

Metanol

100

20

Chlorid uhličitý

100

20

R

Metylénchlorid

100

20

L

Chlorid vápenatý

50

20

R

Metyletylketón

100

20

L

100

20

R

–

20

R

Chlórnan sodný
Chlórnan vápenatý
Chlóroform
Chlórová voda

15

20

R

Metylmetakrylát

Nasýtený

20

R

Metylované alkoholy

100

20

L

Minerálne oleje

–

20

R

Nasýtený

20

R

Mlieko

–

20

R

Izopropanol

100

20

R

Motorový olej

–

20

R

Kaprolaktám

100

20

R

N,N-dimetyl acetamid

100

20

NR

100

20

NR

–

20

L

20

R

Krv
Krezol
Kyselina adipová

–

20

R

N-metylpyrolidón

100

20

L

Oleum

Nasýtená

20

R

Perchlóretylén

100

Kyselina benzoová

100

20

R

Peroxid vodíka

30

20

R

Kyselina citrónová

60

20

R

Petrolej

–

20

R

Kyselina dekanová (kaprinová)
Kyselina dusičná

Kyselina fenylsírová
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fosforečná

100

20

R

Pivo

100

60

R

Propylénglykol

–

20

R

100

20

R

5

20

R

Ropa

–

20

R

30

20

R

Rastlinné oleje

–

80

R

65

20

L

Sírouhlík

100

20

L

10

20

R

Skydrol 500B4

–

20

R
R

4

20

R

Skydrol LD4

20

20

L

Styrén

40

85

R

Terpentín

–

20

100

20

R

–

20

R

50

20

R

Tetrahydrofurán

100

20

L

85

20

R

Toluén

100

20

R

Kyselina heptánová

100

60

R

Tryskové palivo

–

20

R

Kyselina chlóroctová

10

20

R

Tuky

–

80

R

50

20

L

Xylén

100

20

R

Kyselina chlórovodíková

10

60

R

37

20

R
R = odolná

L = čiastočne odolná

NR = nie je odolná
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Elektrostaticky
vodivé podlahy
Ochrana proti poškodeniu elektronických
súčiastok
Ochrana citlivých elektronických zariadení pred účinkami
elektrostatického výboja je stále dôležitejšia s čoraz väčšou miniaturizáciou týchto súčiastok.
Ochrana proti explózii
Kdekoľvek sa používajú rozpúšťadlá, či už vo výrobe alebo
pri čistení, vzniká riziko tvorby explozívnych výparov a ich
zmesí so vzduchom. Elektrostatický výboj môže uvoľniť
dostatočnú energiu na vznietenie a spôsobiť explóziu.
Podobne, keď v procese výroby vzniká jemný organický
prach, môže v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes.
Elektrostatický výboj môže uvoľniť energiu a spôsobiť
explóziu.
Systémové riešenie
Elektrostaticky vodivá podlaha je len časťou „eliminácie“

nežiaduceho elektrického výboja a vždy sa musí posudzovať v celkovom komplexe elektrostatických požiadaviek
daných projektom. Napríklad, pri uzemnení zariadení je
nutné posúdiť použitie zemniacich svoriek ako aj použitie správnej obuvi a vhodného oblečenia. Podrobnejšie
požiadavky sú dané jednotlivými európskymi či národnými
normami a predpismi. Elektrostaticky vodivé podlahy
Ucrete fungujú na základe vybitia statickej elektriny na
zemniacom bode. Používajú sa za účelom prevencie
vzniku elektrostatického náboja vplyvom indukcie alebo
triboelektrického javu pri chôdzi po podlahe. Pracovníci
musia byť v tzv. „elektrickom kontakte s podlahou“ a používať vhodné antistatické oblečenie a obuv.
Nežiaduca statická elektrina:
 môže znehodnotiť elektronické zariadenie
 vedie k nežiaducej akumulácii prachu
 môže byť príčinou nepríjemného pracovného prostredia
 môže spôsobiť explóziu zmesí vzduchu rozpúšťadiel
a prachu

Rezistencia
k zemi,
EN 1081

Rezistencia
k zemi,
EN 61340-4-1

Rezistancia v systéme Vývoj napätia medzi
osoba-obuv-podlaha, telom a podlahou,
EN 61340-4-5
EN 61340-4-5

V súlade
s EN 61340-5-2

n/a

< 1 GΩ

< 1 GΩ

< 100 V

Ucrete MFAS-C

< 50 kΩ

< 50 kΩ

< 35 MΩ

< 50 V

Ucrete MF40AS

< 1 MΩ

< 1 MΩ

< 35 MΩ

< 50 V

Ucrete DP10AS

< 1 MΩ

< 1 MΩ

< 35 MΩ

< 100 V

Ucrete DP20AS

< 1 MΩ

< 1 MΩ

< 35 MΩ

< 100 V

Ucrete HPQAS

< 1 MΩ

< 1 MΩ

< 35 MΩ

< 100 V

UcreteTZAS

< 1 MΩ

< 1 MΩ

< 35 MΩ

< 50 V

Ucrete UD100AS

< 1 MΩ

< 1 MΩ

< 35 MΩ

< 100 V
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Prevencia statickej elektriny
Najlepším spôsobom, ako zabrániť možnému elektrostatickému výboju, ktorý môže poškodiť citlivé elektronické
zariadenia alebo spôsobiť explóziu jemného organického
prachu alebo výparov z rozpúšťadiel, je na prvom mieste
zabrániť hromadeniu elektrostatického náboja.

15

ODPORUČENIE pre priestory vyhradené
na manipuláciu s výbušninami
Vodivý podlahový systém Ucrete MFAS-C by sa mal
používať všade tam, kde sa manipuluje s výbušninami.

Antistatické podlahy Ucrete sú navrhnuté tak, aby minimalizovali napätie medzi telom a podlahou a uľahčili uzemnenie náboja zamestnancov, ktorí nosia správnu obuv
a vhodné oblečenie. Elektrostaticky vodivé podlahy sú
účinnejšie v prevencii hromadenia statickej elektriny.

Naša referencia v Lutone (Anglicko):
Measurement Technology Ltd
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Čistenie
a hygiena
Hygiena hrá rozhodujúcu úlohu. Najlepšie výsledky
dosiahnete s vhodným vybavením a správnymi postupmi
čistenia, ale tiež dodržiavaním správnych hygienických
pracovných štandardov.
Voľba správnej podlahy je tiež dôležitá. Podlahy Ucrete
sú kompaktné a nepriepustné a tým uľahčujú dodržiavanie
hygienických štandardov.

Certifikovaná hygiena

Hygienické
pracovné
postupy

Ľahká
údržba

Čistiteľné na rovnakú úroveň ako nehrdzavejúca oceľ
Všetky podlahy Ucrete majú rovnakú čistiteľnosť ako
povrchy z nehrdzavejúcej ocele.

V roku 2018 nezávislé mikrobiologické skúšky vykonané skúšobným ústavom Polymer Institut (Nemecko),
pri ktorých bol ako mikroorganizmus použitý Bacillus
subtilis.

Nepodporujú rast baktérií a plesní
Všetky podlahy Ucrete sú nepriepustné v celej svojej
hrúbke. Sú v podstate inertné, nie sú biologicky odbúrateľné a nie sú živnou pôdou pre mikroorganizmy. Vďaka tomu
sa podlahy Ucrete používajú v širokom rozsahu v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, kde sa vyžadujú
najvyššie hygienické štandardy.

Východzí obsah zárodkov: 1 500 000 KbE/25 cm2
Dezinfekčný prostriedok

Režim čistenia
Správny spôsob čistenia pomôže udržať vaše podlahy
v čo najlepšom stave a zároveň zaistí bezpečné a atraktívne pracovné prostredie.

Bez trvanlivosti, nie je žiadna hygiena
Len skutočne odolná a pevná podlaha môže spĺňať tie
najprísnejšie hygienické normy. Každá trhlina, delaminácia alebo pórovitosť umožňuje nekontrolovateľné
množenie baktérií a plesní mimo dosah čistenia.
Ucrete podlahy garantujú ten najkvalitnejší povrch s ľahkou údržbou, ktorý Vám bez ďalších nákladov pomôže
udržať vysoký hygienický štandard na mnoho rokov.

1h

24 h

72 h

647 / 403

195 / 252

< 10 / < 10

Alkyldimetylbenzylamóniumchlorid, 0,1 %

136 / 176

270 / 59

< 10 / < 10

p-Toluolsulfónchloramid-Na, 5 %

155 / /165

< 10 / < 10

< 10 / < 10

Formaldehyd, 5 %

< 10 / < 7

< 10 / < 10

< 10 / < 10

Etanol, 70 %

313 / 282

30 / 34

< 10 / < 10

4400 / 2800

402 / 379

< 10 / < 10

Testy ukazujú účinnosť radu priemyselných dezinfekčných prostriedkov na podlahe Ucrete UD200. Ani po
72 hodinách nebol zaznamenaný žiadny výskyt baktérií,
dokonca ani v prípade, že na čistenie bola použitá voda.

Bezpečné, hygienické
a odolné

S ďalšími informáciami ohľadne čistenia a technickej podpory je zákazníkom k dispozícií špecialista Master Builders
Solutions.

Certifikované
pre
potravinárske
prevádzky

Priemyselné podlahy
Ucrete

Čistiteľnosť
ako
nehrdzavejúca
oceľ

Dlhodobá
životnosť:
s dôverou už
od roku 1969

KbE / 25 cm² po dobe pôsobenia

p-Chlór-m-kresol, 0,3 %

Referenčné hodnoty: voda

Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri použití čistiacich
strojov, predovšetkým pri väčších plochách.

g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/

Nezávislé skúšky vykonané Campden and Chorleywood
Food Research Association vo Veľkej Británii dokázali,
že systémy Ucrete UD200, DP20 a DP30 sa dajú
vyčistiť rovnako efektívne ako povrch nehrdzavejúcej
ocele.

Týmto sa potvrdilo, že Ucrete nepodporuje biologický
rast a zaisťuje, že podlaha zostáva hygienicky čistá
od momentu čistenia až do začiatku výroby.

Zamedzuje
množeniu
baktérií
a plesní

Prečo bezškárový povrch?
Všetky spoje a škáry sú slabinou každej podlahy.
Kvalitný podklad je kľúčový pre udržanie deklarovaných
vlastností polyuretánových bezškárových podláh, preto
vám naši špecialisti pomôžu navrhnúť aj optimálne
vyhotovenie spojov podkladového betónu a vytvoriť
tak s bezškárovými podlahovými systémami Ucrete
dokonale hygienický povrch. Pri podlahe s keramickou
dlažbou sa často stáva, že sa škáry a dlažba postupom
času a vplyvom náročných podmienok stanú pórovité −
prestanú vykazovať svoje pôvodné vlastnosti a umožnia
tak nekontrolovaný rast baktérií a plesní mimo dosahu
čistenia.
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Naša referencia vo Versmolde (Nemecko):
spracovanie mäsa
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Dlhodobá
životnosť
Pridaná hodnota na desiatky rokov
Keď zoberieme do úvahy hygienické a bezpečnostné riziko
poškodenej podlahy, náklady na obmedzenie výroby
a prestoje pri oprave, pochopíme to, prečo sú podlahy
Ucrete tak ekonomicky výhodné. Sú to totiž podlahy
s dlhou životnosťou. Ale v čom spočíva ich dlhá životnosť?
Životnosť vyplýva z kombinácie vysokej pevnosti
s pružnosťou a vysokej chemickej a mechanickej odolnosti
podlahy. Na dosiahnutie vysokej pružnosti, elasticity
a odolnosti proti obrusu sa používa špeciálne vybrané
plnivo. Na výrobu Ucrete nie sú používané tie najlacnejšie,
ale tie najlepšie suroviny.
Odskúšané v prevádzke už od roku 1969
V potravinárskom priemysle sa napríklad vyskytujú,
v závislosti od prevádzky, rôzne organické kyseliny.
Sú tu organické kyseliny z mlieka, ovocia alebo rastlinných
olejov. Pri rozliatí sa odparovaním zvyšuje ich koncentrácia
a stávajú sa agresívnejšie. Účinky týchto chemikálií sa
časom kumulujú. Vynikajúca chemická odolnosť podláh
Ucrete je zárukou, že budú spoľahlivo slúžiť viac než
20 rokov.
Podlahy s väčšou hrúbkou vrstvy majú dlhšiu životnosť
ako tie s tenšou vrstvou nie preto, že je tam viac materiálu
na opotrebovanie, ale kvôli tomu, že väčšia hrúbka vrstvy
chráni styk podlahy s podkladom pred šokovou záťažou
počas prevádzky. Väčšie plnivo poskytuje lepšiu odolnosť
proti poškrabaniu a umožňuje udržiavať protišmykové
vlastnosti predovšetkým tam, kde je vysoké zaťaženie
pojazdom vozíkov s tvrdými plastovými alebo oceľovými
kolesami.
Tajomstvo odolnosti spočíva mimo iného
aj v kvalitnom betónovom podklade
Správne navrhnutý podklad je kľúčovým a preto vám naši
špecialisti pomôžu navrhnúť optimálne zhotovenie
podkladového betónu na dosiahnutie tých najlepších
výsledkov bez ďalších nákladov na mnoho ďalších rokov.
S ďalšími informáciami a technickou podporou
je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista
Master Builders Solutions.
g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/

Viac ako 35 rokov v prevádzke
V roku 1984 bol vo významnom pivovare Magor vo
Veľkej Británii aplikovaný podlahový systém Ucrete
v prevádzke linky plnenia KEG sudov na ploche
2800 m2. Ako vidieť na tejto fotografii, je podlaha
stále v prevádzke. Podlaha je zaťažovaná horúcou
vodou, chemikáliami a občasným pádom KEG
sudov. Je tu naplnených 1000 sudov za hodinu
a je zrejmé, že každé zastavenie linky je problém.
Každá oprava podlahy by bola spojená s vysokými
nákladmi, a preto bola kvalita podlahy Ucrete na
prvom mieste. Od tej doby bolo v tomto pivovare
aplikovaných tisíce metrov štvorcových podláh
Ucrete, ktoré sa dnes stále používajú.
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Náš prínos
k udržateľnosti
Hospodárne využitie prírodných zdrojov
Výstavba a údržba stavebných konštrukcií je vždy
vystavená kľúčovému ukazovateľu: spotrebe prírodných
zdrojov.
Jedna podlaha takmer na celý život
Podlahy Ucrete prispievajú k celkovému trendu trvalo
udržateľného rozvoja po celú dobu svojej životnosti.
Životnosť podlahy Ucrete, ktorá je v prevádzke 20 až 30
rokov, výrazne pomáha šetriť zdroje.
Čo by bolo viac nehospodárne pri spotrebe surovín
a energie ako podlaha poškodená prevádzkou
už po 5 či 10 rokoch?

veľkej štandardnej kuchyne väznice resp. nemocnice.
Výsledok je skutočne presvedčivý. Pri porovnávaní
jedného metra štvorcového podlahy Ucrete s ekvivalentom
jedného metra štvorcového dlažby sa zistilo, že pri dlažbe
sa spotrebuje o 50 % viac celkovej energie, že má o 70 %
vyšší potenciál prispieť ku globálnemu otepľovaniu,
o 200 % vyšší potenciál, že spôsobí úbytok ozónu
a o 50 % vyššiu spotrebu vody než Ucrete UD200
s hrúbkou vrstvy 9 mm. Úplne jednoznačne je systém
Ucrete šetrnejší k životnému prostrediu.
Udržateľná výstavba
Prístupy hodnotenia udržateľnosti konštrukcií a budov
nadobúdajú na význame v stavebnom priemysle a potvrdzujú obrovský prínos podláh Ucrete k udržateľnej
výstavbe.

Ochrana klímy
Pozitívny príspevok podlahy Ucrete v rámci ochrany
životného prostredia a úspory energií je jasne dokladovaný
Spoločnosť LEED® s vedúcim postavením v navrhovaní
z mnohých nezávislých odborných zdrojov:
tzv. “zelených budov“ potvrdzuje a schvaľuje, že pri návrhu
Spoločnosť BMG Engineering založená v Zürichu vykonala a realizácii stavieb bol zohľadnený vplyv na životné
posúdenie priemyselnej podlahy Ucrete. Porovnávali pod- prostredie. Zastrešuje celý proces od pracovných
lahový systém Ucrete s klasickou dlažbou v prostredí
podmienok pre zamestnancov, cez dodržiavanie
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a spĺňajú všetky emisné požiadavky pre podlahové systémy používané v interiéroch objektov v Európe, vrátane
AgBB v Nemecku, M1 vo Fínsku a Afsset vo Francúzsku.
Ucrete bol vo Francúzsku ohodnotený A+ pre najčistejší
Každý vybratý materiál je ohodnotený počtom bodov podľa emisný stupeň.
prínosu k trvalo udržateľnému rozvoju a ochrane životného
Toto ukazuje, že Ucrete je extrémne čistý produkt, neobsaprostredia. Vyhláška LEED® „New Construction (NC)
huje žiadne prchavé látky, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie
Version 3.0 obsahuje hodnotenie všetkých druhov podláh
pracovníkov.
Ucrete.
bezpečnosti a ochranu zdravia, vodných zdrojov, energetické úspory, kvalitu použitých materiálov až po kvalitu
životného prostredia v hotových budovách.

Ochrana ovzdušia, ktoré dýchame
Stále viac si uvedomujeme, aká dôležitá je čistota ovzdušia, ktoré dýchame. Množstvo a dopady škodlivých emisií
sú regulované príslušnými národnými vyhláškami
a nezávislými normami.
Certifikát Indoor Air Comfort Gold spoločnosti Eurofins
kombinuje najprísnejšie predpisy zo všetkých významných
európskych nariadení a nezávislých spoločností, vrátane
auditu výroby a kontroly kvality. V rámci certifikácie sa
systém Ucrete hodnotil z hľadiska požiadaviek na emisie.
Všetky varianty systému Ucrete majú veľmi nízke emisie

Bezpečnosť na každom kroku
V každodennej praxi pomáhajú vlastnosti podlahového
systému Ucrete v mnohých odvetviach k plneniu trendu
udržateľnosti, napr. v chemickom či farmaceutickom
priemysle. Podlaha Ucrete chráni betón pred agresívnym
chemickým namáhaním, zabraňuje unikaniu nebezpečných látok do okolitého prostredia. Ďalším príspevkom
je bezpečnosť podlahy Ucrete, hlavne jej protišmykovosť,
čo zabraňuje nehodám a úrazom spôsobeným pádom
na šmykľavých podlahách.
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Farmaceutický
priemysel
Funkčnosť bez kompromisov
Podlahy vo farmaceutickom priemysle musia spĺňať mnoho funkcií. Predovšetkým musia zabezpečiť bezpečnosť
pracovníkov vo výrobe.
Podlahy v čistých zónach, v ktorých sa vyrábajú a balia
lieky, musia byť sterilné a bezprašné, čo si vyžaduje vynikajúcu čistiteľnosť podlahy.
Kvalita čistenia povrchu podlahového systému Ucrete je
v tomto prípade vysoko oceňovaná, pretože uzavretý
a nepriepustný povrch systému má čistiteľnosť porovnateľnú s čistiteľnosťou nehrdzavejúcej ocele, preto sú
mimoriadne vhodným hygienickým riešením pre farmaceutický priemysel.
Podlahy si môžu zachovať svoju čistiteľnosť a hygienické
vlastnosti len v prípade, že sú odolné proti rozpúšťadlám,

chemikáliám a vysokému mechanickému zaťaženiu tvrdými plastovými a oceľovými kolesami ťažkých vozíkov.
Podlahy Ucrete sú známe svojou chemickou odolnosťou
a trvanlivosťou, čim poskytujú dlhodobé riešenie pri zaistení hygienických štandardov a tiež minimalizujú náklady na
údržbu a opravy.
Mnohé farmaceutické spoločnosti vyžadujú použitie
veľmi jemného organického prachu a pri výrobe, čistení
a sanitácii sa často používajú aj rozpúšťadlá, čím vzniká
potenciálne riziko výbuchu. Systémy elektrostaticky vodivých podláh Ucrete poskytujú vysokú mieru bezpečnosti
kontrolovaného elektrostatického výboja.
Plochy plničiek a záchytné vane, čisté zóny a miestnosti
balenia liekov, to sú miesta, kde podlaha Ucrete garantuje
rôznorodé požiadavky farmaceutického priemyslu.

Typické oblasti použitia
Viac ako 50 rokov zaisťuje značka Ucrete odolné
priemyselné podlahy do najnáročnejších podmienok
farmaceutického priemyslu, ako sú: hlavná a vedľajšia
výroba, záchytné vane, čisté zóny, aseptické zóny,
miešarne, skúšobné laboratóriá, balenie liekov,
expedície.

Naša referencia v Newcastle
(Anglicko): Sanofi

g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/
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Príjemný vzhľad podlahy
Veľmi dôležitou súčasťou každodenného života nie
je len funkčnosť a hospodárnosť, ale mal by to byť aj
príjemný vzhľad a to aj v prostredí priemyselnej výroby.
Dobrá čistiteľnosť zaisťuje pekný vzhľad, ale samotný
dekoratívny efekt podlahy významnou mierou prispieva
k vyššej produktivite v pracovnom prostredí.
Ucrete TZ (dekoratívne terrazzo) spĺňa všetky požiadavky užívateľov. Dekoratívny vzhľad je kombinovaný
s požadovanou vysokou odolnosťou. Tieto podlahy
majú vzhľad povrchu lešteného terrazza, ale zároveň
majú vysokú odolnosť proti vysokému mechanickému,
teplotnému a chemickému zaťaženiu!
Na rozdiel od tradičných terrazzo podláh je možné
aplikovať Ucrete TZ takmer bez škár a vyrába sa
aj v elektrostaticky vodivej verzii. V závislosti od požadovanej teplotnej odolnosti sa aplikuje v hrúbke 9 mm
a 12 mm.

Naša referencia v Grimsby
(Anglicko)
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Chemický
priemysel
Funkčnosť bez kompromisov
Materiály a technológie používané v chemickom priemysle
kladú na podlahy vysoké nároky. Podlahy musia odolávať
vysokej záťaži a poskytnúť primeranú životnosť. Tam, kde
dochádza k úniku a rozliatiu nebezpečných chemikálií, je
veľmi dôležité zabezpečiť protišmykový povrch. Požadujú
sa preto také riešenia, ktoré dokážu odolávať stálemu
chemickému zaťaženiu a súčasne ponúkajú vysoký stupeň
bezpečnosti.
Priemyselné podlahy Ucrete majú vynikajúcu odolnosť
proti širokému spektru chemikálií ako sú kyseliny, zásady,
tuky, oleje, zlúčeniny a roztoky solí. Široká škála protišmykových povrchov podláh Ucrete umožňuje splniť tieto
požiadavky už viac ako 50 rokov.

Bezškárový povrch
Podlahový systém Ucrete poskytuje uzavretý a nenasiakavý povrch použiteľný v suchých aj mokrých prevádzkach
a s použitím správne navrhnutých odvodňovacích prvkov
(žľaby, kanály, vpusty) a fabióny zaisťuje ochranu životného prostredia proti únikom nebezpečných látok.
Tiež do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Rozpúšťadlá, organický prach a plyny predstavujú
reálne riziko explózie. Elektrostaticky vodivé podlahy
Ucrete nezaisťujú len odolnosť proti chemikáliám
a rozpúšťadlám, ale majú tiež trvalo pod kontrolou
tvorbu elektrostatických výbojov.

Typické oblasti použitia
Viac ako 50 rokov zaisťuje značka Ucrete odolné
priemyselné podlahy do najnáročnejších podmienok
farmaceutického priemyslu, ako sú: hlavná a vedľajšia
výroba, záchytné vane, čisté zóny, aseptické zóny,
miešarne, skúšobné laboratóriá, balenie liekov,
expedície.
Myslíme ekonomicky
Veľmi odolné polyuretánové systémy Ucrete odolávajú
veľkému mechanickému zaťaženiu, majú vysokú
odolnosť proti opotrebovaniu vrátane extrémnych
teplotných šokov, vynikajúco odolávajú značnému
chemickému zaťaženiu vrátane rozpúšťadiel.
Jednoduchá a voči podmienkam na stavbe či
v prevádzke tolerantná technológia aplikácie umožňuje
krátku odstávku výroby, čím sa minimalizujú náklady
na opravu podlahy v porovnaní s ostatnými
podlahovými systémami.
S ďalšími informáciami a technickou podporou
je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista Master
Builders Solutions.

g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/
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Ako myslieť prakticky
Kvalitná príprava podkladu pre podlahový systém
Ucrete zaistí dlhú životnosť podlahy v agresívnom
prostredí. Škáry v podklade môžu obmedziť bezpečnú
a dlhodobú funkciu podlahy Ucrete. Správne navrhnutý
podklad s minimálnym množstvom škár znižuje náklady na údržbu podlahy a významne predlžuje životnosť
podlahy.
Podkladová železobetónová doska je narezaná
z dôvodu zmrašťovania v rastri maximálne 6 × 6 m.
Tieto škáry by mali byť umiestené tak, aby neboli
zaťažované teplotným šokom a ostatnými nadmernými
rázmi počas prevádzky.
Škáry sú často rizikovým miestom aj pri odvodňovacích
kanáloch a všade tam, kde je styk podlahy Ucrete
napr. s oceľovým prestupom. V mnohých prípadoch
nie je nutné v styku s podlahovým systémom Ucrete
škáry priznávať.
Tam, kde sú škáry požadované, by mali byť umiestené
tak, aby boli prístupné na kontrolu a prípadnú opravu
(stavebnú údržbu).
S ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista Master Builders
Solutions.

Farbiareň textilu firmy Fruit of the Loom.
Kanály zhotovené z Ucrete odstránili prípadné dilatačné škáry.
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Potravinársky
priemysel
Funkčnosť bez kompromisov
V potravinárskom priemysle sú podlahy vystavené extrémnej záťaži. Intenzívne zaťaženie pojazdom tvrdých kolies,
úniky horúcich kvapalín a prostredie s teplotným šokom
namáhajú podlahu; často sa veľké množstvo zamestnancov pohybuje na mastných podlahách a pre nich je nutné
vytvoriť bezpečné pracovné prostredie.
Neexistuje hygiena bez trvanlivosti
Predovšetkým musí byť zachovaná kvalita potravín.
Hygiena je rozhodujúca. Aby podlaha zostala hygienická,
musí odolávať chemikáliám a opotrebovaniu pracovného
prostredia. Poškodená podlaha nemôže byť nikdy hygienická; každá oprava podlahy, každá výmena dlažby alebo
cyklus údržby ohrozuje hygienu a bezpečnosť potravín.
Preto vyrábame podlahy Ucrete tak odolné.

Myslíme na hygienu
Pokiaľ viete, že vaša podlaha musí byť dokonale vyčistená,
tak zvoľte podlahu, ktorú je možné čistiť na rovnakú úroveň
ako nehrdzavejúcu oceľ. A zvoľte podlahu, ktorá neabsorbuje okolitú vlhkosť, takže nemusíte strácať čas a energie
dodatočným odvlhčovaním vzduchu. A zvoľte podlahu, ktorá
nepodporuje rast baktérií a plesní, takže keď ju vyčistíte,
zostane skutočne čistá. Zvoľte podlahu Ucrete.
Vaša podlaha Ucrete spĺňa požiadavky International Food
Standard (IFS), spĺňa najprísnejšie kritériá na emisie VOC
pre bezpečné pracovisko, dokonca aj počas aplikácie.
S ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista Master Builders
Solutions.
Typické oblasti použitia
Už takmer 50 rokov spĺňajú podlahy Ucrete tie najprísnejšie hygienické normy v potravinárskom priemysle
a pri výrobe nápojov: veľkokuchyne, závodné jedálne,
reštaurácie rýchleho občerstvenia, catering, mliekarne,
pekárne, priestory pre prípravu jedál, bitúnky, priestory,
kde potraviny dozrievajú, spracovanie rýb a zveriny,
konzervárne, chladiarne, umyvárne, pivovary, liehovary,
vinárstva, spracovanie ovocia, plničky minerálnych vôd
a pod.

g ucrete.master-builders-solutions.com/sk/
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Maximálna funkčnosť za každých okolností spolu so zachovaním atraktívneho vzhľadu podlahy
aj v tých najnáročnejších prevádzkach
Podlahové systémy Ucrete dokážu spojiť dohromady
aj zdanlivo nezlučiteľné aspekty: Potrebujete protišmykovú podlahu kvôli vysokému riziku zamastenia
a zároveň sa musí veľmi ľahko čistiť, aby pracovné
prostredie zostalo atraktívne za každých okolností –
aj pre prípadných návštevníkov vo výrobe.
Systémy Ucrete CS ponúkajú protišmykový povrch,
ktorý zaručuje maximálnu bezpečnosť pohybu, sú
odolné proti zafarbeniu či vyblednutiu vplyvom UV
žiarenia. Svetlé stálofarebné odtiene odolávajú škvrnám
a poskytujú svetlé, bezpečné a atraktívne pracovné
prostredie.
S ďalšími informáciami a technickou podporou
je zákazníkom k dispozícii príslušný špecialista Master
Builders Solutions.

Naša referencia vo Wateringene (Holandsko):
Pekáreň Borgesius
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Ponuka farebných
odtieňov podláh Ucrete
Štandardné odtiene

Ucrete HPQ

 Modrá

 Zelenohnedá

 Červená

 Constable

 Monet

 Krémová

 Sivá

 Žltá

 Da Vinci

 Picasso

 Zelená

 Oranžová

 Žiarivo žltá

 Goya

 Renoir

 Lowry

 Titan

 Matisse

 Turner

Podlahové systémy Ucrete boli navrhnuté tak, aby zaistili tú najvyššiu chemickú
a tepelnú odolnosť. Môže sa ale stáť, že sa na exponovaných miestach, napr.
vplyvom UV žiarenia, môže objaviť vyblednutie (najviac viditeľné pri svetlých
odtieňoch).

Ucrete TZ a Ucrete TZAS

 Modrá

 Zelenohnedá

 Červená

Všetky podlahové systémy Ucrete sú k dispozícii
v nasledujúcich deviatich štandardných odtieňoch.
Zobrazené farby sú len približné. Skutočná farba
je závislá na variante systému a miestnych
podmienkach.

 Krémová

 Sivá

 Žltá

S ukážkou vzoriek, ďalšími informáciami a technickou podporou je zákazníkom k dispozícii príslušný
špecialista Master Builders Solutions.

 Zelená

 Oranžová

 Žiarivo žltá
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Ucrete CS

 Zelenohnedá

 Modrá

 Žltá

 Zelená

 Sivá

 Svetlomodrá

 Svetlozelená

 Svetlosivá

 Oranžová

 Krémová

 Červená

 Žiarivo žltá

Rozšírené portfólio svetlých a pastelových odtieňov
pre ešte atraktívnejší vzhľad podlahy. Systémy Ucrete CS
sú vysoko stálofarebné, odolné proti zafarbeniu
alebo vyblednutiu spôsobenému UV žiarením.
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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 podzemní 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
Prísady do cementov
Chemické riešenia pre podzemné stavby
Hydroizolácie
Tesniace hmoty
Oprava a ochrana betónov
Zálievkové hmoty
Vysokoodolné podlahy
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S digitálnymi nástrojmi Master Builders Solutions
môžete stavať budúcnosť:
RÝCHLO, ĽAHKO A ŠIKOVNE
Online Planning Tool
Nástroj určený pre projektantov, ktorý umožňuje len v troch
krokoch vybrať riešenie podľa odvetvia a typu konštrukcie
a stiahnuť produktové špecifikácie a technickú dokumentáciu
vrátane objektov BIM.

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

Solunaut
Virtuálna 3D brožúra na ľahké vyhľadávanie systémových
riešení podľa typu konštrukcie v rôznych stavebných
odvetviach.

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

BIM
S viac ako 200 objektmi BIM a viac ako 400 modelmi Revit je
portfólio BIM objektov od spoločnosti Master Builders Solutions
najväčším v odvetví stavebnej chémie. Zahŕňa trinásť stavebných
odvetví, ako sú napr. 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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