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MC-DUR 2095
Zušlechtění povrchu, renovace, vysoce výkonný nátěr
Vedle velkého množství technických vlastností pro zajištění
funkčnosti je od moderních podlahových systémů ochranných vrstev požadován příjemný vzhled. Kromě toho je pouze trvalá výkonnost Vašich podlah po celou dobu užívání
garantem bezpečnosti a hospodárnosti.
Tyto vysoké požadavky nejsou ze strany stávajících podlahových ochranných vrstev často splňovány, nebo již nejsou
splňovány díky opotřebení. Podlahy nejsou často vůbec
chráněny před každodenními zatíženími. V obou případech
je MC-DUR 2095 pro Vás správným řešením.
Nižší náklady na čištění a zlepšený vzhled
S MC-DUR 2095 Vaši podlahu opticky zhodnotíte. Obzvlášť
vysoká odolnost vůči UV-záření zajišťuje dlouhodobou
brilanci barev i ve venkovních oblastech. Díky použití
špičkových materiálů snižuje MC-DUR 2095 současně
náklady na čištění. Posudek
z rovedeného testu odstranění znečištění dle MPI: „Velmi
dobrá čistitelnost“.

Rozmanité ztvárnění povrchu
Využijte velkou rozmanitost odstínů. Kombinujte systém
dodatečně s barevnými dekoračními chipsy. Při přimíchání
skleněných perel do nátěru obdržíte nejen zajímavý vzhled
povrchu, nýbrž současně zvýšíte protiskluznost podlahy.
Zvolte pro Vaše podlahové plochy lesklou nebo matnou konečnou úpravu.
Hospodárný
Trvalá bezpečnost a brilantní vzhled – a to při nižších nákladech než u nákladných přepracování nebo při kompletní
sanaci Vašeho podlahového systému ochranných vrstev.
Technická výkonnost a vysoká krycí schopnost tenkovrstvého systému to umožňují.
Vaše výhody
K	
Nižší náchylnost ke znečištění, nižší náklady na čištění
a snížené zatížení životního prostředí
K	
Ž ádné riziko osmózy, dlouhodobě bezvadné povrchy
K	
Rozmanité možnosti kombinací a stylové úpravy
K	
V hodný také pro venkovní oblast
K	
Hospodárná spotřeba, vysoká krycí schopnost,
pružná a bezpečná aplikace

Univerzálnost v použití
Využijte MC-DUR 2095 jako zušlechtění povrchu na nových ochranných vrstvách, k renovaci starších podlahových ochranných
systémů (stopy po užívání, zežloutnutí, lehká poškození) nebo jako vysoce výkonné zapečetění povrchu na podlahách z potěru
a betonu. Zhodnoťte Vaši podlahu nezávisle na výchozí situaci.
Zušlechtění povrchu
MC-DUR 2095 M

Renovace
MC-DUR 2095 F

Vysoce výkonný nátěr
MC-DUR 2095 F
Penetrace

Nové podlahové souvrství

Stávající podlahové souvrství

Minerální podklad
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K	
Pozitivní hodnocení podle směrnice REACh (trvalá inhalace)
K	
Certifikován dle normy EN 1504-2
K	
Bezpečný pro potraviny
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U V-Stabilní (5 z 5 bodů v klimatické zkoušce podle DIN 53387)

V E LM I D O B
RÁ
ČI

K	
O tevřený pro difúzi vodní páry (podle ISO 7783-1)

ST

K	
L ehká dekontaminace (jaderně technicky „velmi dobrý“
podle DIN 25415)
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Technické vlastnosti
K	
V ysoká čistitelnost povrchu (174 ze 180 bodů v provedeném
testu odstranění znečištění dle MPI – kategorie „velmi dobrý“)

MC-DUR 2095
Zušlechtění povrchu
průmyslových podlah
K	Nižší náchylnost ke znečištění,
nižší náklady na čištění a snížené
zatížení životního prostředí
K	Žádné riziko osmózy, dlouhodobě
bezvadné povrchy
K	Rozmanité možnosti kombinací
a stylové úpravy
K	Vhodný také pro venkovní oblast
K	Hospodárná spotřeba, vysoká krycí
schopnost, pružná a bezpečná aplikace
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