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Razantní ochranná vrstva pro průmyslové podlahy

MC-DUR TopSpeed



Podlahový systém během několika málo hodin

Časově úsporné ochranné vrstvy

Nanášení ochranných vrstev průmyslových podlah v probí-
hajícím provozu je vždy spojeno s omezeními. Důsledkem 
mohou být výpadky ve výrobě a zpoždění dodávek. 

Rychle k nové podlaze
S vysoce výkonným ochranným systémem MC-DUR 
TopSpeed je možné průmyslové podlahy a také venkovní 
plochy chránit během několika málo hodin a již po něko-
lika hodinách je možné je opět plně zatěžovat. Umožňuje 
 spolehlivě to, co často bylo jen těžce, nebo nebylo vůbec 
dosažitelné: bezpečné a rychlé práce při nanášení jednot-
livých vrstev i při kritických podmínkách prostředí jako 
při nízkých teplotách (zpracovatelnost od teploty 2 °C), 
 vysoké vlhkosti vzduchu a vlhkosti v podkladu. 

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 způsobuje 
enormní přilnavost na všech běžných podkladech z betonu 
a minerálních potěrů. Zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti 
proti otěru a odolnosti proti poškrábání.

Potenciály úspory díky úspoře času:

◾ Minimální omezení provozu

◾ Proveditelnost v probíhajícím provozu



MC-DUR TopSpeed

◾  Odolnost vůči UV záření 

◾  Vysoce odolné povrchy proti poškrábání

◾  Pozitivní hodnocení Výboru pro hodnocení zdravotních rizik 
stavebních produktů (AgBB) pro použití ve vnitřních prostorách 

◾  Možnost individuálního nastavení protismykových vlastností

◾  Chování při požáru ve třídě Bfl s-1  

◾  Neobsahuje silikon





Variabilní ztvárnění povrchu
Během nejkratší doby individuální úprava vzhledu

◾   Standardní podlahy

◾   Podlahy s povrchem odolným 
proti skluzu

◾   Podlahy z barevného křemičitého 
písku

◾   Dekorativní podlahy s chipsy

◾   Matné povrchy

◾   Lesklé povrchy

Matné nebo lesklé povrchy
MC-DUR TopSpeed mnoho věcí usnadní. Systémový pro-
dukt MC-DUR TopSpeed M se může v jednom pracovním 
kroku nanášet jako zapečetění povrchu a současně jako 
matování. Lesklé povrchy se mohou rovněž realizovat časo-
vě úsporně s MC-DUR TopSpeed T.

Dekorativní podlahy s chipsy nebo  
barevnými křemičitými písky
Je jedno, zda se jedná o sociální prostory, chodby nebo 
reprezentativní části: Použití barevných chipsů nebo barev-
ného křemičitého písku v barevných ochranných vrstvách 
TopSpeed otevírá téměř bezmezné možnosti formování 
vzhledu podlahy.

Standardní podlahy Podlahy s povrchem odolným proti skluzu Matné nebo lesklé dekorativní podlahy





Jeden systém pro každé zadání
Vysoce zatížitelné podlahy ve Vaší firmě

Velmi dobrá přilnavost k minerálním podkladům a starým 
ochranným vrstvám neklade možnostem použití produktu 
MC-DUR TopSpeed téměř žádné meze.

Využijte mimořádnou odolnost povrchu pro sklady, výrob-
ní úseky, plochy parkovišť nebo komunikací: S produk-
tem MC-DUR TopSpeed urychlíte spolehlivě Váš projekt 
 podlahy.

◾  Nanášení vrstev na betonové 
podlahy

◾  Přepracování starých podlahových 
vrstev

◾  Dopravní značení



MC-DUR TopSpeed  
Razantní ochranná vrstva  
pro průmyslové podlahy
 

◾ Rychlá pokládka i při vlhkosti 

◾ Urychlené vytvrzení

◾ Zpracování při teplotách 2 °C – 35 °C

◾ Vysoká odolnost proti otěru a poškrábání 

◾ Odolnost vůči UV záření
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Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 150
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk

Kontaktní informace 


