XFLOOR
System wykonywania posadzek betonowych.
Posadzki utwardzane chemicznie, szlifowane,
barwione i polerowanych dostosowane
są do nowych, jak i istniejących powierzchnii
betonowych.
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Wypełnić ubytki
preparatem
TERRAFILL

Nowe

XFLOOR

TERRASEAL
Bardzo wydajny, chemiczny
pielęgnator, utwardzacz
i uszczelniacz do betonów
szlifowanych. Preparat na bazie
krzemianu litu z elementami
nanotechnologii związków
krzemowo-litowych. Reagując
z wolnym wodorotlenkiem
wapnia, tworzy wytrzymałą,
szczelną i zwarta strukturę.
Przenika i utwardza beton

w strukturze molekularnej,
uzyskując wysokowytrzymałą
matrycę cementową o ekstremalnych właściwościach
ﬁzycznych i chemicznych.
WYDAJNOŚĆ 1L / 12-15m2
opcjonalnie
TERRASEAL MEGAHARD
Wzmocniony krzemianowo-litowy preparat o maksymalnej
zawartości cząstek aktywnych
pozwala na uzyskanie ultrawytrzymałej powierzchnii.
WYDAJNOŚĆ 1L / 12-15m2
TERRATINT
Wodny preparat barwiący
WYDAJNOŚĆ 1L / 10-20m2

Proces powtarzać
po kolejnych etapach
do perfekcyjnie
równego poziomu.
UWAGA!
Każdorazowo przed
kolejnym etapem
szlifowania należy
posadzkę odkurzyć.

Mechanicznie
usunąć wszelkie
zanieczyszczenia.

posadzki ﬁnezyjnie szlifowane

TERRAFILL
Dwuskładnikowy preparat
do napraw powierzchni
betonowych, jastrychów
cementowych i posadzek
polerowanych.
WYDAJNOŚĆ 1kg / 2-2,5m2

Szlifować dyskami
diamentowych
oraz metalowymi.
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oblicze betonu

XFLOOR przeznaczony jest do tworzenia
posadzek betonowych o zwiększonej
odporności na intensywne użytkowanie.
Idealny tak do mieszkań, jak i do centrów
handlowych, sklepów i innych obiektów
użyteczności publicznej.
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> Niskie koszty wykonania i pielęgnacji
> Wysoka odporność ﬁzyczna i chemiczna
> Twarda powierzchnia odporna na ścieranie
> Połysk i rozjaśnienie pomieszczenia
> Ekologiczna i długotrwała
> Eliminacja wibracji maszyn i pojazdów
TERRACOAT
Preparat wybłyszczający
do betonów szlifowanych.
Produkt najnowszej generacji,
na bazie krzemianu litu i modyﬁkowanych kopolimerów.
Dzięki niewielkim rozmiarom
molekularnym, głęboko
penetruje beton, tworząc
tzw. formułę mikrozbrojenia
powierzchniowego.
Zapewnia wysoką odporność
chemiczną i ﬁzyczną, tworzy
twardą, szczelną i niepylącą
strukturę posadzki.
Zastosowana w preparecie
ultranowoczesna mieszanina
związków organicznych i nieorganicznych, zapewnia długotrwałą, bezproblemową

Natryskujemy preparat
TERRASEAL lub
TERRASEAL MEGAHARD.
rozprowadzamy mopem
do całkowitego pokrycia
nawierzchni.

eksploatację posadzki,
wysoką odporność na plamy,
znakomitą antypoślizgowość
oraz idealny połysk.
WYDAJNOŚĆ 1L / 20-60m2
opcjonalnie
TERRACOAT SR
Preparat ochronny, najnowszej
generacji zapobiegający
powstawaniu plam.
Zaawansowana formuła
zabezpiecza przed powstawaniem plam z oleju, wina,
kawy itp.
WYDAJNOŚĆ 1L / 20-60m2
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Wodny preparat barwiący
TERRATINT do betonowych
posadzek szlifowanych.
Dostepny w szerokiej
palecie kolorów

Aplikacja TERRACOAT lub TERRACOAT SR
przy użyciu wysokiej jakości mopa mikroﬁbrowego, tak aby nie pozostawały smugi.
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W tym etapie możliwe
jest zabarwienie posadzki
preparatem barwiącym
TERRATINT.

