VIASOLSYSTEMS

Hospodárné nátěrové systémy
VIASOLPROTECTIVE
VIASOLPROTECTIVE structure
VIASOLPROTECTIVE conductive
VIASOLPERM protective

VIASOLSYSTEMS
Hospodárné nátěrové systémy
pro ochranné i pohledové použití
Povrchy nemusí být vždy složité a High-tech. Pro menší zatížení a nízké požadavky
na podmínky chemické a mechanické odolnosti, VIASOL nabízí (tenkovrstvé) rychlé
a nízkonákladové řešení podlah. A přitom stále můžete očekávat dobré výsledky
od VIASOLPROTECTIVE z hlediska technických vlastností a trvanlivosti.

Tyto typy povrchů závisí zejména
na vysoké kvalitě použitých
materiálů, zkoušek a testování.
To je prostor, kterému dobře
rozumíme.

VÝHODY SYSTÉMU
• poskytuje povrchovou ochranu,
zlepšuje odolnost proti odření
a dělá čištění snazším
• může být nahrazen opakovaně
• odolný proti opotřebení, na světlo,
na mechanické zatížení
• protiprachový, bezspárový
• povrchy v rozmezí od hladkého
až po protiskluzový
• nepropustné pro kapalinu
• odolné proti zpětnému pronikání
vlhkosti
• k dispozici v širokém rozsahu
barev
• k dispozici jako vodivý systém
• k dispozici jako systém
propouštějící vodní páry

INFORMACE O SYSTÉMU
Jednoduchá nebo dvojitá vrstva povrchové ochrany
– také k dispozici se strukturovaným povrchem

POUŽITÍ

• spolehlivý
snadno obnovitelný
vysoká kvalita surovin

Sklady

Výrobny

GarážePěší zóny

Úložné prostory
Ochrana před prachem

Technické prostory

Pomocné místnosti

• rychlá aplikace
nízký počet vrstev
krátký čas aplikace
• hospodárnost
malá spotřeba
plně vyvinuté produkty

VIASOLSYSTEMS
VIASOLPROTECTIVE
Pečetící povlak
Lepící základ
Podklad / beton

probarevný

EP základ
EP základ

Ekonomické řešení pro efektivní a trvalé povrchové ochrany pro průmyslové
podlahy subjektů s nízkým zatížením, k dispozici se strukturovaným povrchem;
pomerančový efekt s protiskluzovým povrchem nebo vodivou verzí.
Výška systému přibližně 0.5 – 1.0 mm

VIASOLPROTECTIVE structure
Pečetící povlak
Lepící základ
Podklad / beton

probarevný

EP základ
EP základ

VIASOLPROTECTIVE conductive
Pečetící povlak
Vodivá vrstva

probarevný, strukturovaný
vodivý
s měděnou páskou
propojující stěnu

EP na bázi vody
EP základ
EP základ

Lepící základ
Podklad / beton

VIASOLPERM protective
Pečetící povlak
Lepící základ

probarevný
použití zředěného
pečetícího povlaku

EP na bázi vody
EP na bázi vody

Vodní páry propouštějící řešení pro trvalé povrchové ochrany
pro průmyslové podlahy s lehkým zatížením.
Výška systému přibližně 0.2 – 0.5 mm

Podklad / beton

Možná změna variant skladby systému nebo výšky dílčích vrstev

Výzkum a vývoj

Polymerový Specialista
k vašim službám
Výroba

VIACORPROFILE
vždy správná volba pro inovativní systém syntetických pryskyřic
• od základní chemie až po pokročilé tržně orientované systémy
• od laboratoře k inovaci produktů
• od prototypů k sériové výrobě
• zkušený dynamický tým s osobním přístupem k zákazníkovi
• krátká cesta od rozhodnutí k realizaci

Technická a realizační podpora

• rozvinutý systém řízení kvality
VIACORPortfolio – produkty šité na míru pro všechny aplikace
VIASOLSYSTEMS – nátěrové systémy pro průmyslové a veřejné podlahy
VIASOLDECK – nejmodernější nátěry parkovacích ploch
VIASEALSPRAY COATS – VIACOR vodě odolné
VIASANBUILDING PROTECTION – pro vysoce kvalitní opravy betonu
PORPLASTICSPORT FLOORS – pro venkovní a vnitřní použití, pro sporty

Prověřené a vyzkoušené systémy...

a volný čas
VIACORPartner – zajištění dokonalého finálního výsledku
• dlouhodobá spolupráce s kvalifikovanými společnostmi
• vedení a realizace projektu
• úzká spolupráce při realizaci, výrobě i dalším rozvoji

Dodavatel systémů VIACOR
SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Sportovní stavby
oblast Sportovní povrchy
U Panelárny 881/III
CZ-377 01 J. Hradec
Tel.: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024
E-mail: sport@swietelsky.cz

VIACOR Polymer GmbH
Hohenneuffenstr.14
72622 Nürtingen
Germany
Tel. + 49 (0)70 22 / 217 900
Fax + 49 (0)70 22 / 217 9029
info@viacor.de
www.viacor.de
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Hospodárné nátěrové systémy

...pro každodenní použití

