
EXPERTISE 
CARPARK

◾   Přemostění trhlin, třída A2 (0,38 mm)  
při teplotě - 10 °C

◾  Vysoká mechanická odolnost proti otěru 

◾  Možnost aplikace při vlhkosti a nízkých 
teplotách 

Flexibilní
systém OS 8 

Parking Abrasion Test (PAT) 
Výsledek po 15000 cyklech: 
Třída odolnosti proti otěru VK1

MC-DUR TopSpeed flex

Využijte u Vašeho příštího objektu parkovacího domu kom-
binaci vlastností z přemostění trhlin a z vysoké mechanické 
odolnosti proti otěru – to je nyní možné!

Nová pružná ochranná vrstva MC-DUR TopSpeed flex na-
nášená válečkováním tvoří společně s produkty MC-DUR 
TopSpeed SC a MC-DUR TopSpeed systém OS 8, oveřený 
nezávislým testováním. Všechny složky systému jsou za-
loženy na KineticBoost-Technology®, a mohou se proto 
bezpečně a rychle aplikovat také při kritických teplotách 
prostředí od 2°C do 35°C a na vlhké podklady. 



Vystěrkování podkladu 
MC-DUR TopSpeed SC

První ochranná vrstva  
MC-DUR TopSpeed flex
Spotřeba 400 g/m²

Krycí nátěr 
MC-DUR TopSpeed 

Druhá ochranná vrstva  
MC-DUR TopSpeed
Spotřeba 400 g/m2 +  
posyp křemičitým pískem

Penetrace 
MC-DUR TopSpeed SC

EXPERTISE 
CARPARK

◾    Žádná nutnost zakrývání ploch nebo  
vytápění při špatných podmínkách prostředí

◾   Kompletní skladba ochranného souvrství  
během jednoho dne

◾   Méně časů pro příjezdy a odjezdy na 
staveniště a ze staveniště

Možnost bezpečného plánování a razance 
při aplikaci díky KineticBoost-Technology®

  „TopSpeed“ znamená vedle vysoké odolnosti 
urychlené vytvrzení: Všechny složky systému 
využívají vliv vlhkosti z prostředí a proměňují 

ho v dodatečnou, urychlenou reakci tvrdnutí. 

Tato modifikovaná kombinační reakce dosahuje enormní  
přilnavost na všech běžných podkladech z betonu a potěrů. 
Zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti proti otěru a odolnosti 
proti poškrábání.

Dvousložková vysoce výkonná ochranná vrstva vytvrdne  
i při teplotě prostředí 2°C. Také při vysokých teplotách pů-
sobí speciální reakční kinetika: Produkt MC-DUR TopSpeed 
je bezpečně aplikovatelný dokonce do 35°C!

KOMPLETNÍ SKLADBA 

OCHRANNÉHO SOUVRSTVÍ 

BĚHEM JEDNOHO DNE!

MC-DUR TopSpeed flex
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