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PRYSKYŘICE A ŘADA PŘÍPRAVKŮ PRO DEKORAČNÍ PODLAHY

NATURAL
Stěrkový systém pro podlahy, stěny a doplňkové vybavení.
NATURAL je trojsložkový přípravek na podlahy, který po nanesení vytváří povlak podobný
barvenému cementu, jež se kromě vysoce estetickému vzhledu vyznačuje velmi výraznou
odolností vůči pochozu. Přizpůsobí se jak novým, tak starým povrchům a lze jej nanášet
na všechny typy stávajících podlahových povrchů s výjimkou parket. Používá se zejména
na stávající podlahové plochy v nových showroomech a v denních místnostech obytných
objektů. Typ povrchové úpravy může být personalizován dle výběru, je k dispozici v mnoha
barvách jak momentálně dostupných, tak zhotovovaných na objednávku.
OBLAST POUŽITÍ
Podlahová hmota tenké vrstvy (cca. 4,5 mm) pro stávající podlahy z keramických dlaždic,
slínku, kameniny, toskánské pálené cihly, mramorových dlaždic a přírodního kamene, fibrocementových panelů, dřevotřísky nebo překližky.
Tekovrstvá hmota (1,5 mm) pro tradiční a sádrokartonové stěny nebo dřevěné panely a pro
nábytek.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Vzhledem ke svým vlastnostem musí být jeho pokládka prováděna pouze specializovanými
pracovníky firmy Nord Resine.

Doporučení Nord Resine

Velmi osvědčený, odolný, nežloutnoucí, dlouhodobě si zachovává svoji krásu. JEDINEČNÝ svého druhu, průkopník
pryskyřicových dekoračních podlahových hmot.

NORPHEN W 3 COLORATO
Třísložkový barevný hladící přípravek na podlahy a stěny.
NORPHEN W3 COLORATO je přípravek speciálně vyvinutý pro nanášení na pryskyřicové
podlahy a stěny se „stěrkovým“ efektem.
NORPHEN W3 může být dodáván ve verzi:
• BAREVNÝ: složka A přípravku je již pigmentovaná;
• BARVITELNÝ: složka A, bez pigmentů, musí být obarvena vodou ředitelnými pastami řady
KOLORIMETRICKÉHO SYSTÉMU NORD RESINE.
NORPHEN W3 COLORATO se používá k nanášení na podlahy v oblasti soukromých a komerčních staveb, v jednobarevném (monochromatické) nebo dvoubarevném provedení
podle specifických požadavků.

PRYSKYŘICOVÉ
PODLAHY

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nanášejte po jednotlivých vrstvách na povrch, odpovídajícím způsobem ošetřený přípravkem NORPHEN FONDO SL, podle pokynů uvedených v technickém listě.
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
2 kg/m2 ošetřovaného povrchu.
BALENÍ
Sada po 10 a 20 kg v barevné verzi, sada po 9,75 kg a 19,5 kg ve verzi s možností barvení
(neutrální bílá a neutrální šedá).

Doporučení Nord Resine

Je-li třeba nanést dvoubarevný nátěr, je vhodnější, aby světlejší barva byla použita jako poslední vrstva nátěru.
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FLOOR L-TRA
Transparentní dvousložková pohlcující pryskyřice
Transparentní pryskyřice, koncipovaná jako dvousložkový přípravek, který se míchá bezprostředně před použitím a který se vyznačuje vysokou transparentností, i při tloušťce vrstvy
2 cm a více.
Oblast použití: nanášení na podlahy s pohlcováním inertních materiálů; ošetřování pryskyřicových výrobků s pohlcováním materiálů používaných při výrobě stolů, nábytkových
desek atd.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Po přípravě povrchu stěrkováním (pokud je to nutné) umístěte inertní objekty nebo objekty
určené k pohlcení; nalijte FLOOR L-TRA , složku B do složky A, mechanicky zamíchejte,
nechte ustát po dobu 3-4 minut, poté naneste první vrstvu – polovinu celkové tloušťky.
Následující den zopakujte celý postup až do úplné saturace.
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Zhruba 1,05 kg k dosažení objemu 1 l.
BALENÍ
sada 7,5 kg.

Doporučení Nord Resine

Po zalití každé vrstvy podkladu s tloušťkou menší než 2 mm a po vytvrdnutí vytvoří přípravek lesklý a silně
transparentní povlak i u podlah s vyšší tloušťkou podlahové vrstvy.

DEKOR ART W
Akrylátové barvy ředitelné vodou k dekoračním účelům.
DEKOR ART W je speciální dekorační barva , zvláště vhodná pro všechny dekorační techniky, zejména pak pro krycí dekoraci podlah a pryskyřicových obkladů, jež mohou být ošetřovány přípravky FLOOR L-TRA, FLOOR V a FLOOR LUX T.
Může být dodáván ve verzích:
• PERLEŤOVÝ: vyznačující se perleťovým leskem.
• METALÍZOVÝ: vytváří efekt drahých kovů (technika zlaté a stříbrné fólie).
• MĚŇAVÝ: pro vytvoření silného vizuálního efektu.
PRYSKYŘICOVÉ
PODLAHY

DEKOR SHADE .S
Transparentní barva ředitelná rozpouštědly.
Transparentní barva na bázi rozpouštědel, její použití dodá přípravkům FLOOR L-TRA e FLOOR V lehký odstín při zachování transparentnosti, která je pro tyto přípravky charakteristická.
Krycí nátěr vždy zajistěte nepigmentovaným přípravkem FLOOR. DEKOR SHADE je nabízen
ve čtyřech standardních barvách: červené, žluté, modré a černé, jež jsou navzájem dokonale
mísitelné.

EFFECT
Pigmenty a lesk, používané jako doplněk k FLOOR L-TRA k dosažení speciálních vizuálních efektů.

111

PRYSKYŘICOVÉ PODLAHY

PRYSKYŘICE A ŘADA PŘÍPRAVKŮ PRO DEKORAČNÍ PODLAHY

N
A 20
NORDPUR
MAT
Matnárapovrchová
pro pryskyřicové
Finit
opaca perúprava
rivestimenti
in resina nátěry
POPIS A OB AST
POUŽITÍ
DESCRIZIONE
E CAMPO
D
transparentní
rozpouštědel
plniv
který che
při pokojové
ÈVelmi
u řídký
olimero
fluidissimo tekutý
liquidopolymer
traspar bez
nte senza
solventiané
cariche,
reticola teplotě,
er rea
reakci
vlhkostí,
zhruba
vytváří ambiente.
mřížkovanou strukturu .
zv one
cons atmosférickou
u idità atmosfer
ca in circa
12za
o 12a hodin
temperatura
Má velmi caratteristi
specifické vlastnosti
Possiede
he molto p
 ežloutne
d ouhodobé
exp zici
slunečním
paprskům;
• Non
ing al ani
scepři
anche
se sottoposto
a unghe
esposizioni
al s
ani el
při empo
opakované
ýšeným
teplotním výkyvům;
• IlFilm
filmnek
nonystalizuje
cristal zza
ancheexpozici
quan ozviene
ripetutamente
sottopos
Má velmi
• sba
vysokou povrchovou tvrdost, jež umožňuje použit jej jako ochrannou vrstvu proti
zi termici
p škrábání;
Possiede
un
• tamente
Dlouhodobě
si zachovává
transparentnost;
come
rivestimentodobrou
antigraf
o”;
Lze jej va
použít
i při nízkých
• Conse
nel tempo
una teplotách;
uona t asp
Přilne
jakémukoli
nebo lakovanému povrchu, a to i při jeho značném
• Si
può kapplicare
a t pryskyřicovému
mperature basse;
stáří.
Ader
A L KACE
APPLICAZ
Povrch
určený
musí být
aplika del
i přípravku;
starýd po
La
superfi
ie di pk ošetření
sa dovrà esser
ada vhodný
ta all’applro azione
prodotto, jedná-li
uin i, s se
ve ochia
vrà
vrch, musí
býtcon
vyčištěn
přípravkem
zředěným
poměru 1:5, opláchnut
essere
lavata
STRIPPER
di uito 5 STRIPPER,
vo te in ac ua,
risciac vodou
uata e vasciutta
a vysušen.
Per
rivesti
U pryskyřicových
nátěrů 80
se kNO
mytíD doporučuje
kartáčp ogettato
s abrazivní
tosti
retina
abrasiva a grana
UR MAT 20rotační
non è stato
pe síťkou
essereo zrn
pp icato
180u NORDPUR
20 ebylinprojektován
pro aplikaci
na savém
povrchu:
př ošetřování
su
a superficieMAT
assorbente:
caso di tra tamento
d superfici
come
NATURAL
NATURAL
povrchůVEjako
NATURAL
CREATIVE
d m
je nutné
nejprveSEAL
opatřit
povrch
jedním
CREAT
et NATURAL,
sarà necessario
prev dere
pr m auna
no di DEKOR
S 500
oppure
una
átěrem
DEKOR SEAL
500, diluito
neb jednou
vrstvou
u NORPHEN
mano
d NORPHEN
SW SSOLID
in acqua
3 voltenátě
prima
di proced SW
re SOLID, zředěného
vodou v poměru 1:3, a teprve poté je možné pokračovat.
IlZPŮSOB
prodottoPOUŽITÍ
è pronto
Př prav
je určen
k okamžitému
použití
př ddenominato
otevře ím nádobu
protřepejte,
rullo
speck fico
messo
a punto da Nord
Resine
R llo důkladně
a Pelle” usa
e getta. poté
speciální
váleček le
firmy
jedno
použití s estare
názvem:
Ilpoužijte
prodo to
sa à calpestab
g à Nord
do oResine
12 or na
, ma
è prudent
la „Kožený
durezza váleček“
pr ma d
pa aplikujte
ocedere tryskáním. Povrch je pochozí již po dvanácti hodinách, avšak je vhodné nejprve
jej otestovat.

DEKOR-PLAN
Tran
pare tní povrchová
úprava proper
vnitřní
R
vestimento
i fin tu a trasparente
nterhorizontální
i per supe povrchy
fici r zz
OBLASTDPOUŽITÍ
CAMPO
IMPIE
A jè dvousl
žkový přípravek
ne bsahující
vyvinutý speciálně
fi
DEKOR-PLAN
un prodotto
bicomponente
senza srozpouštědla,
lventi appositamente
studiato kper
nálnízzare
povrchové
ochraně horizontálních
povrchů,
předtím
ošetřených
pryskyřicí a resinate
dekorova-e
real
la protezione
na e d superfici
orizzontali
i terne
precedentemente
ných speciálními
přípravky
DEKOR-ART.
deco
ate con prodotti
spec typu
fici t po
DEKORA vytváří
lesklý nepropustný
mírně dall
zvlněnéh
snad
DEKOR-PLAN
forma transparentní
un film trasparente
im ermeab film
le, ucido
aspettovzhledu,
leggermente
no omývatelný
do att
prostředí,
které vyžaduje
snadnou
ondulato
fac leadavhodný
pulire zejména
adatto sop
tto n ambie
ti dove sia
ric iestaúdržbu
facilitàa destetický
manuvzhled.
tenzio
DEKOR-PLAN
používá jako
lesklá
povrchová
pryskyřicových
nebo horiDEKOR
PLAN se
è mpiegato
come
fin tura
lucida úprava
di rivestimenti
in resinapovrchů
a pa imento
oi
zontálních
rchů, případně
dekorovaných
speciálním
typu DEKOR-ART.
orizzo
tale,poeventualmen
e decorat
co prodotti
spec fi pří
i tiporavky
DEKOR-ART

PRYSKYŘICOVÉ
PODLAHY

APLIKACE
APPLICAZ
Nanášejt DEKOR-PLAN
se střední
roz per
ouštědla
nebo
Procedere
all’applicazioneválečkem
di DEKORLAN co délkou
rullo avlasu
pelo na
corto
so ventiv jedné
n un unica
dvou vrstvách
s intervalemd 24
jednotlivými
dbejte,
abyste neman
o in d enátěru
ma i distanziate
24 hodin
ore l mezi
a dall’altra
ave nátěry,
do cu a di
non eccede
ei
překročili uvedené
consumo
indicato. množství spotřeby.
Kromě
možná
také
speciální
lup nkyo(flakes“)
v taSi
posstoho
n jenoltre
real
zzare
finitu epovrchová
part cola úprava
i con sLAKES
brillanti nebo
i: in třpytek;
questo caso
kovém případě
naneste následně
poslední
nátěru DEKOR
PLAN,
abyl ncor
bylo zaručeno
applicare
successivamente
un’u tima
ma o vdistvu
DEKOR-PL
N per assi
urare
orazione
začlenění
dekorativních
de
li element
decorat v prvků.
.
SPOTŘEBA
CONSUMO
na jeden
150-200 g/m22 per
mano nátěr.
Jedna
vrstva
nátěru ovytvoří
o síled 120-160
μm
Una mano
di prodot
real vrstvu
za un film
l o s essore
BALENÍ
CONFEZ
Po
, kg.
g
da 7,5

112

BALENÍ
2 kg krabice (1 kg + 1kg).
3 kg plechovka.
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SPOTŘEBA
Při zalití 1,4-1,5 kg/m2 povrchu.
Balení
Sada A+B po 3,5 kg.
Sada A+B po 8,1 kg.
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SPOTŘEBA
Appl
care su
Přibližně 0,12 kg na jeden nátěr.
BALENÍ
Circa
0
Sada A+B po 7,5 kg.
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Doplňující informace

DEKORAČNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
Epoxidová dvoubarevná samonivelační malta s požadavkem na estetický vzhled
POPIS A OBLAST POUŽITÍ
DECORLITE je dvoubarevný epoxidový samonivelační systém, který je připravován podle přesných pravidel a vytváří základ pro
snadno ošetřovatelný tekutý potěr, speciálně používaný tam, kde jsou vyžadovány estetický vzhled a funkčnost podlah v komerčních
a průmyslových prostorech. otěr E RL E je určen ze ména pro pod a y v ob ast pr mys u, cestovn o ruc u a v prostorách ako
so
y,
ra
a
ář
ta
y a . Jeho odolnost vůči pochozu je naprosto srovnatelná s podlahovými krytinami
z kameniny a slínku.
APLIKACE
Pokládkový povrch musí být zbaven vlhkosti vyšší než 3 % (měřená metodou karbidu vápníku) a musí být připravena v souladu
s nejnovějšími poznatky a metodickými postupy. DECORLITE se nanáší na podkladovou vrstvu po odstranění zbytků látek absorbovaných podkladem, zajištění barevné stejnorodosti a konsolidaci povrchu.
ZPŮSOB POUŽITÍ
DECORLITE se připravuje vzájemným smícháním jednotlivých složek: nejprve složek A a B, poté se přidává složka C. Dvě nádoby
s přípravkem připraveným k okamžitému použití se současně nalijí do nádoby s odpovídajícím obsahem. Ihned po rozmíchání se
obsah vylije na povrch a vyrovná se stěrkou s přednastavenou výškou. Při aplikaci metodou „čerstvé do čerstvého“ lze přejít k válečku s ocelovými hroty, kterým se hmota lépe rozprostře; ihned poté pracovník v obuvi s hroty začne vyrovnávat potěr ocelovou
špachtlí/stěrkou tak, aby hmota získala požadované vzhledové variace.
SPOTŘEBA
Přibližně 3 kg obou produktů na jeden čtvereční metr.
BALENÍ
Dle potřeby.

PRYSKYŘICOVÉ
PODLAHY

114

PRYSKYŘICE A ŘADA PŘÍPRAVKŮ PRO DEKORAČNÍ PODLAHY

PRYSKYŘICOVÉ PODLAHY

NORPHEN LEVEL
Epoxidový samonivelační potěr pro podlahy v komerčních prostorách.
NORPHEN LEVEL je barvený dvousložkový přípravek, který se připravuje bezprostředně před
pokládkou, a díky svým vlastnostem může být nanášen jako samonivelační potěr ozubenou
stěrkou a válečkem s ocelovými hroty. Lze jej používat neředěný od tloušťky 2 mm. K získání bezvadného potěru je třeba nejprve dokonale saturovat porézní povrch, a teprve poté
přistoupit k vylití potěru.

BALENÍ
Po 10 kg (A+B) v barevné verzi.
Po 9,32 kg (A+B) v nebarevné verzi s možností barvení.

OBLAST POUŽITÍ
Samostatně, pro dosažení estetického vzhledu a k ochraně podlah v komerčních nebo soukromých prostorech.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Nalijte složku B přípravku do složky A a rozmíchejte mechanickým mixérem tak, aby se vytvořila dokonale smíchaná hmota. Počkejte 3-5 minut, poté vylijte směs na povrch předběžně ošetřený specifický podkladovým nátěrem a rozetřete ji ozubenou nebo hladkou stěrkou.
Dokonalejšího rozetření lze docílit použitím hřebového válce.
SPOTŘEBA/VYDATNOST
1,0 kg/m2 na každý mm tloušťky.
Odolnost proti klouzání
Máme k dispozici zkušební protokol, osvědčující zařazení přípravku do TŘÍDY A (odolnost
proti klouzání v obuvi) dle normy prEN 13845-2000.

Doporučení Nord Resine

Tento potěr vytváří na povrchu velmi „jemný“ vzhled, proto se používá na podlahy v showroomech a obytných
prostorech.

LEVEL CRETE
Barevná samonivelační cementová a pryskyřicová stěrka.
Systém LEVEL CRETE ® je určen speciálně na mírně namáhané podlahy a aplikuje se
nanášením těchto vrstev:
• kotvící nátěr;
• barevná cementová samonivelační stěrka;
• barevná dekorační vrstva (volitelná);
• transparentní zpevňující vrstva zabraňující tvorbě skvrn;
• udržovací voskový film.
Celý systém sestává z již obarvené práškové hmoty (nebo určené k barvení pomocí past,
přidávaných během přípravné fáze), a pouhým přidáním vody do této hmoty získáme velmi
tekutou pastu, připravenou k rozetření na jakýkoli povrch po nanesení podkladového nátěru
NORPHEN FONDO SL.
Konečným výsledkem je barevný povrch, velmi odolný proti otěru, který po ošetření pomocí
přípravků NORPHEN SW SOLID a NORDPOWER CERA představuje dokonalou podlahovou
krytinu pro showroomy, obytné prostory a kanceláře. Po přidání přípravku LEVEL FINO ESW
jej lze použít i v mírně namáhaných průmyslových halách.

PRYSKYŘICOVÉ
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Balení
25 kg pytle.

Doporučení Nord Resine

Před nanesením potěru LEVEL CRETE si v technickém oddělení firmy Nord Resine vždy vyžádejte
NÁVOD K POUŽITÍ – POKLÁDCE.
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NORPHEN DRESS - NORPHEN DRESS typ B
Pryskyřice pro teraso.
NORPHEN DRESS je dvousložkový přípravek, který po smíchání vytváří velmi tekutou směs
s vynikající vlhčící schopností a roztíratelností, a je ideální pro pasty určené k lití potěrů
u podlah leštěných/broušených diamantovým brouskem. Po vytvrdnutí (24 hodin) mohou
být takto připravené malty broušeny a tmeleny, a také leštěny.
Oblast použití: Obvykle se NORPHEN FONDO SL používá pro inertní směsi s jemnou granulometrií typu MARMIX. Je dodáván i ve verzi NORPHEN DRESS typ B, speciálně vyvinuté pro
hrubozrnné nátěry mozaikových podlah.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Připravte povrch určený k pokládce dle potřeby s použitím přípravku NORPHEN FONDO SL
nebo NORPHEN W3 či jiného přípravku. Nalijte složku A do složky B a rozmíchejte mechanickým mixérem; přidejte všechna předpokládaná inertní plniva a pomocí mixéru, zvoleného podle vlastností pasty, připravte konečnou směs, která se ocelovými stěrkami rozetře
po povrchu. Po vytvrdnutí vybruste, vytmelte a vyleštěte tak, aby konečným výsledkem byla
plánovaná povrchová úprava.
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Od 4,0 do 6,0 kg/m2 podle velikosti inertních látek.
BALENÍ
Po 18,85 kg (kbelík a kanystr) u transparentní verze.

Doporučení Nord Resine

NORPHEN DRESS umožňuje realizaci mozaikových podlah s velmi tenkými vrstvami (7-8 mm). Ideální pro
rekonstrukce a výstavní sály.

Poznámky

PRYSKYŘICOVÉ
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Doplňující informace

ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Pryskyřice poskytující maximální možnost vyjádření prostřednictvím estetického vzhledu podlahy,
nábytku a doplňků.

PRYSKYŘICOVÉ
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ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Doplňující informace

BAREVNÁ JEDNOSLOŽKOVÁ GLAZURA

POPIS A OBLAST POUŽITÍ
CEM-O-LUX je barevná glazura ředěná rozpouštědlem na bázi termoplastových pryskyřic rozpuštěných v rozpouštědle, která se
nanáší ve dvou vrstvách – podkladu (Primer) a povrchové vrstvě (Finitura), vytváří pololesklý nebo matný barevný film, , odolný vůči
hořlavinám a pneumatikám, pro vnitřní i venkovní použití. CEM-O-LUX je dodáván ve čtyřech standardních barevných provedeních
– okenní šeď, tabákově hnědá, oxidová červená a oxidově zelená barva, a navíc v transparentním provedení.
CEM-O-LUX má po namočení schopnost přeměny na protiskluzový povrch; je proto určen k lakování venkovních pochozích ploch.
APLIKACE
CEM-O-LUX byl vyvinut jako ochranný nátěr zabraňující tvorbě skvrn pro vnitřní i venkovní cementové povrchy, jako např.:
• Garážové podlahy
• Úložné prostory a sklepy
• Podkroví/mansardy
• Betonové chodníky
• Betonové můstky a obrubníky
• Soukromé parkovací plochy.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Po přípravě povrchu podle pokynů uvedených v technickém listě lze nanést přípravek následujícím způsobem:
důkladně protřepejte plechovku s přípravkem CEM-O-LUX PRIMER, otevřete ji, nalijte přípravek na ošetřovaný povrch a rozetřete
glazurovacím válečkem. Počkejte, až se nanesená vrstva stane pochozí; důkladně protřepejte plechovku s přípravkem CEM-O-LUX
FINITURA, otevřete ji, nalijte přípravek na ošetřovaný povrch a rozetřete glazurovacím válečkem.
Doplňující informace jsou obsaženy v technickém listě produktu.
SPOTŘEBA
CEM-O-LUX PRIMER: 125 g/m2
CEM-O-LUX FINITURA: 180 g/m2

PRYSKYŘICOVÉ
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BALENÍ
Sada Primer + Finitura 2,5 l / 8 m2 v kartonu obsahujícím 4 sady
Kovová plechovka CEM O LUX PRIMER s obsahem 10 l
Kovová plechovka CEM O LUX FINITURA s obsahem 18 l
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CEM CLEANER
Zásaditý čistící prostředek na pryskyřicové podlahy.
Zásaditý koncentrovaný čistící prostředek na bázi vody k čištění pryskyřicových podlah.
CEM CLEANER odstraňuje nečistoty a nepříjemné pachy z povrchu a dodává mu lehkou
trvalou vůni citrónu.
Při předepsané koncentraci nepění a lze jej použít bez oplachování při použití mycích strojů
na podlahy.
OBLAST POUŽITÍ
CEM CLEANER je specifický přípravek k čištění povrchů ošetřovaných přípravkem CEMO-LUX. Vzhledem k tomu, že nepoškozuje vosk CEM WAX, je vhodný i k čištění podlah
ošetřovaných tímto voskem.
APLIKACE
Zřeďte CEM CLEANER vodou v poměru 1:5 (1 l přípravku CEM CLEANER na 5 l vody) a vyčistěte smetákem, univerzálním hadříkem, průmyslovým strojem na čištění podlah (i mycím
a sušicím strojem) nebo kartáčovacím strojem s bílým kotoučem Scotch Brite. Opláchněte
vodou a pečlivě odstraňte nahromaděnou tekutinu.
SPOTŘEBA
Vydatnost činí přibližně 30-35 m2 plochy na jeden litr přípravku.
BALENÍ
Balení po 1-5-25 l v plastových nádobách.

CEM WAX
Vosk k povrchovému ošetření povrchů, na něž byl aplikován přípravek CEM-O-LUX.
Ochranný prostředek na bázi vosků ve vodnaté emulzi, připravený k okamžitému použití
(v lahvičce s praktickým postřikovačem) s pololesklým efektem.
CEM WAX zanechává na ošetřovaných podlahách lehkou a trvalou vůni.
OBLAST POUŽITÍ
Používá se na povrchy ošetřené přípravkem CEM-O-LUX ke zvýšení lesku a usnadnění čištění.
PRYSKYŘICOVÉ
PODLAHY

APLIKACE
Vyčistěte povrch přípravkem CEM CLEANER, zředěným vodou v poměru 1:5.
Opláchněte a počkejte 1 – 2 hodiny, až povrch vyschne.
Naneste postřikem přípravek CEM WAX přímo na stěrku/špachtli na nanášení vosku a rozetřete po celém povrchu. Při teplotě prostředí nižší než 20°C lze CEM WAX nastříkat přímo
na podlahu.
SPOTŘEBA
30-35 m2 na každé balení s obsahem 500 ml.
MOŽNOST POCHOZU
Při teplotě +5 °C
Při teplotě +23 °C
Při teplotě +30 °C

po 8 hodinách
po 3 hodinách
po 2 hodinách

BALENÍ
PET láhev o obsahu 500 ml s rozprašovačem
v krabicích po 18 kusech.
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DEKOR SEAL S-500
Dekorační ochranný prostředek chránící před oleji pro betonové podlahy.
DEKOR SEAL S 500 je jednosložkový hydrofobizační přípravek na bázi nežloutnoucích akrylátových termoplastických pryskyřic v rozpouštědle.
Při aplikaci na betonové povrchy nebo cementové malty má DEKOR SEAL S 500 tyto vlastnosti:
• Vynikající impregnaci podkladu;
• Vysokou zpevňující schopnost a odolnost vůči prachu;
• Odolnost vůči UV záření a dešti;
• Chrání před karbonatací a smytím případné barvy;
• Chrání před korozívním působením chloridů a síranů;
• Chrání před tvorbou skvrn a přilnutím olejových a mastných nečistot,
• Chrání před opotřebením a abrazí.
• Může být dále ošetřen přípravkem NORDPUR MAT pro zvýšení odolnosti proto poškrábání
a smytí.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek je připraven k okamžitému použití: před
použitím nádobu protřepejte, nalijte do pracovní
nádoby a naneste válečkem nebo postřikem (Doplňující informace a doporučení naleznete v technickém listě).
BALENÍ
1 l plechovky v krabici po 20 kusech.
5 l kovové plechovky v krabici po 4 kusech.
20 l kbelík.

OBLAST POUŽITÍ
DEKOR SEAL S 500 je doporučován k ochrannému ošetření venkovních prostranství, garáží
a autosalonů, skladů, povrchů z kyselého betonu, tištěného betonu (použitelný po pouhých
8 hodinách), obchodů a showroomů z oxidovaného betonu, jako první vrstva při ošetřování
stěrkovaných podlah typu Natural.
APLIKACE
Na nový beton: omyjte vodou, přípravkem STRIPPER, zředěným vodou v poměru 1:5 odstraňte případné stopy po kolech, opláchněte, počkejte 1 – 2 dny a poté naneste válečkem
nebo postřikem.
Na starý beton: po umytí a důkladném vyčištění s použitím přípravku STRIPPER, zředěným
vodou v poměru 1:5, opláchněte, počkejte 1 – 2 dny a poté naneste válečkem nebo postřikem.

DEKOR SEAL S-500 OPACO
Dekorační ochranný prostředek pro betonové podlahy, chránící před oleji.
DEKOR SEAL S 500 OPACO je jednosložkový hydrofobizační přípravek na bázi nežloutnoucích akrylátových termoplastických pryskyřic v rozpouštědle, doplněný o zmatňující činidla.
Při aplikaci na betonové povrchy nebo cementové malty má DEKOR SEAL S 500 OPACO
tyto vlastnosti:
• Vynikající impregnaci podkladu;
• Vysokou zpevňující schopnost a odolnost vůči prachu;
• Odolnost vůči UV záření a dešti;
• Chrání před karbonatací a smytím případné barvy;
• Chrání před korozívním působením chloridů a síranů;
• Chrání před tvorbou skvrn a přilnutím olejových a mastných nečistot,
• Chrání před opotřebením a abrazí.
• Může být dále ošetřen přípravkem NORDPUR MAT pro zvýšení odolnosti proto poškrábání
a smytí.
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OBLAST POUŽITÍ
DEKOR SEAL S 500 OPACO je doporučován k ochrannému ošetření venkovních prostranství, garáží a autosalonů, skladů, povrchů z kyselého betonu, tištěného betonu (použitelný
po pouhých 8 hodinách), obchodů a showroomů z oxidovaného betonu, jako první vrstva při
ošetřování stěrkovaných podlah typu Natural.
APLIKACE
Na nový beton: omyjte vodou, přípravkem STRIPPER, zředěným vodou v poměru 1:5 odstraňte případné stopy po kolech, opláchněte, počkejte 1 – 2 dny a poté naneste válečkem
nebo postřikem.
Na starý beton: po umytí a důkladném vyčištění s použitím přípravku STRIPPER, zředěným
vodou v poměru 1:5, opláchněte, počkejte 1 – 2 dny a poté naneste válečkem nebo postřikem.
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ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek je připraven k okamžitému použití: před
použitím nádobu protřepejte, nalijte do pracovní
nádoby a naneste válečkem nebo postřikem (Doplňující informace a doporučení naleznete v technickém listě).
BALENÍ
1 l plechovky v krabici po 20 kusech.
5 l kovové plechovky v krabici po 4 kusech.
20 l kbelík.

