Epoxidové podlahové systémy EPOXY PB.
Epoxidové podlahové systémy EPOXY PB na báze epoxidových živíc sú
jednoznačne komplexným a moderným riešením povrchových úprav podláh
v interiéri i exteriéri a to v priemyselnej, komunálnej, administratívnej a
občianskej výstavbe.
Spoločnosť EPOXY PB Vysoká pri Morave dodáva na slovenský trh ucelený sortiment
výrobkov na báze epoxidových živíc určených pre realizáciu nových, rekonštrukciu starých ako aj
poškodených priemyselných podláh. Ponuka je zaujímavá aj vďaka širokej farebnej škále náterov,
stierok, liatych typov podlahovín a farebných polymérbetónov, tzv. Tekutá dlažba.
Podlaha v priemyselnom objekte je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky a musí spĺňať
požiadavky na rovinnosť, zníženú šmykľavosť, hygienickú nezávadnosť, bezprašnosť, jednoduchú
údržbu, biologickú neutralitu, zachovanie len nevyhnutného počtu škár (prípadne bezškárovosť),
pružnosť, oderuvzdornosť, rôznofarebnosť, veľmi vysokú pevnosť a dlhú životnosť. Uvedené
požiadavky je možné vo väčšine prípadov možné vyriešiť práve použitím podlahových systémov
z ponuky EPOXY PB, ktoré poskytujú najvhodnejšiu voľbu optimálneho prispôsobenia podlahoviny
(materiálu) k daným požiadavkám investora. Totiž naša firma ponúka komponenty od rôznych
renomovaných výrobcov a vie ich optimálne skombinovať do ucelených systémov, pretože jediný
výrobca nie vždy ponúka systém, ktorý by bol ideálny zo všetkých hľadísk.
Ucelený sortiment výrobkov z našej ponuky zahŕňa jednak komplexné riešenie podlahových
systémov v stavebníctve: nátery – stierky – tmely – polymerbetóny (priemyselné podlahy, byty, školy,
nákupné centrá, garáže, haly, sklady, autoservisy, balkóny, terasy, bazény) ale i v automobilovom
priemysle: (autonadstavby, tuningy, úžitkové prívesy, chladiarenské vozy, predajné stánky apod.) a
v neposlednom rade pohľadové úpravy kovových konštrukcií. V ponuke máme aj strešné nátery.
Veľkú pozornosť si zaslúži Epostyl GRANIT – novinka roku 2008 – je to dostatočne
overená a už bežne používaná mozaiková podlahovina v základných 10 odtieňoch.
Mimo Tekutej dlažby a Granitu ponúka spoločnosť EPOXY PB úplnú novinku na našom
trhu, a to špičkovú podlahovinu PERLOX 3D s imidžovým 3D efektom.. Bežné epoxidové
kolorované materiály majú síce širokú škálu odtieňov, ale je to stále len vzhľad krycieho plastového
efektu. Podlaha ošetrená PERLOXom3D získava výraznú pridanú hodnotu, ktorá sa mení na skutočnú
nádheru veľkoplošného ľadu, do ktorého môžete umiestniť čokoľvek a napodobniť napr. jantár
s biozvyškami, zaliať logá, fíberglassovú svetelnú hudbu, vyrobiť vrstvu s lastúrovým efektom....
Každé dielo – či už podlaha, tanečný parket, parket a lá „studňa so spodnou farebnou muzikou“,
schodisko, sokel, stolík, pult alebo obraz - to je neopakovateľný unikát a tento systém Vám ponúka
naozaj milión možností pre využitie Vašej fantázie na doslova umelecké diela. Systém PERLOX 3D
už máme prihlásený na patentovom úrade.
Na záver by sme však radi odpovedali na pre Vás iste zaujímavú otázku. ,, Prečo sú
epoxidové podlahové materiály na takej vysokej úrovni a skutočne tak veľmi žiadanou finálnou
povrchovou úpravou?“
Jednoznačne preto, že spĺňajú náročné požiadavky stavebného priemyslu medzi ktoré patrí:
vysoká mechanická odolnosť, chemická odolnosť proti automobilovým náplniam ( PHM a ostatné
kvapaliny) a posypovým soliam, vodotesnosť, nenasiakavosť, životnosť porovnateľná so životnosťou
stavby, ľahká údržba, bezproblémová a rýchla oprava aj po rokoch užívania, relatívne malá hrúbka a
nízka hmotnosť, stálofarebnosť, široká ponuka farieb a dizajnov, vhodnosť pre rôzne prostredie,
takmer neobmedzená fantázia kombinácií pre použitie, atď.….
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