VIASOLSYSTEMS

Povrchy parkovacích ploch
VIASOLDECK 11a plus
VIASOLDECK 11b plus
VIASOLPROTECTIVE OS 8

VIASOLSYSTEMS
Nátery
ˇ pro užitné i pohledové
parkovací plochy
Porvchové systémy pro parkovací a dopravní plochy jsou technologicky velmi
náročným úkolem. Důvodem jsou výsoké nároky na jejich velkou odolnost
ale zároveň i ekonomické aspekty jejich realizace jako součást velkých celků.
VIASOLDECK i PROTECTIVE přináší spolehlivou a odolnou ochranu betonu,
zajiš ťuje bezpečnost pěších
i příjezdových ploch, zachovává
atraktivní vzhled.
Osvědčená technologie syntetických
pryskyřic kombinuje moderní
systémy povlaků a zároveň uspokojuje
náročné požadavky.

VÝHODY SYSTÉMU
• dynamické přemosťování trhlin
v souladu s EN 1062-7 na základě
předpokládaného mechanického
zatížení
• bezešvá aplikace pro spolehlivou
nepropustnost vody
• nízká váha na m2
• vynikající odolnost proti opotřebení
• dobrá chemická odolnost (paliva,
oleje, rozmrazovací soli, kyseliny)
• protiskluzová ochrana i za mokra
• odolnost vůči počasí a UV záření
• snadné čištění a udržování
• odolnost vůči stojaté vodě a průniku
vlhkosti
• dostupnost v širokém rozsahu
barev
• vhodný systém pro povrchy s
vozidlovou dopravou a vysokým
mechanickým zatížením

INFORMACE O SYSTÉMU
POUŽITÍ

Krytá
parkoviště
Chodníkové povrchy

Podzemní garáže
Privátní, obchodní
i veřejná parkoviště

Vstupní a výstupní rampy

Systémy VIASOL prošly praktickými testy v souladu s těmito body:
Směrnice: „Ochrana a obnova betonových komponentů podle Německého výboru pro železobeton“,
verifikovaná v říjnu 2001, včetně druhé ratifikace v prosinci 2005
DIN V 18026: „Systémy povrchové ochrany pro betonové produkty v souladu s DIN EN 1504-2“
(červen 2006) jak pro novostavby, tak rekonstrukce
S následujícími strukturami:
VIASOLDECK 11a plus (test report č. P7465 -1): v souladu s OS 11 (OS F) struktuře a
a
VIASOLDECK 11b plus (test report č. P7465 -2): v souladu s OS 11 (OS F) struktuře b
Povlaky s rozšířenou dynamickou schopností přemosťovat trhliny v prostorách určených
pro pěší i vozidla. Přemostění trhlin třídy II T+V (-20 oC)
VIASOLPROTECTIVE OS 8 (test report č. P5705): v souladu s OS 8:
Tuhý povlak pro povrchy se zátěží vozidel i těžké mechanizace.

Střešní parkoviště

Nájezdové rampy

Kryté i venkovní prostory

VIASOLSYSTEMS
VIASOLDECK 11a plus
Pečetící povlak
Nosný povlak
Vodu nepropustná
vrstva
Adhézní podklad
Podklad / beton

probarvený, pružný
přemosťující trhliny,
plnivo: křemitý písek
membrána přemosťující
trhliny

EP- / PU-základ
PU-základ
UREA-základ
EP-základ

VIASOLDECK 11b plus
Pečetící povlak
Nosný povlak

probarvený, pružný
přemosťující trhliny,
vodu nepropustný,
plnivo: křemitý písek

EP-základ
UREA-základ

Systém přemosťování trhlin v kombinaci s vodě nepropustnou vrstvou a nosným
povlakem pro kryté plochy
Výška systému přibližně 4-5 mm

EP-základ

Adhézní podklad
Podklad / beton

VIASOLPROTECTIVE OS8
Pečetící povlak
Základová stěrka

Samostatná vodě odolná vrstva a nosný povlak pro zlepšení přemostění trhlin
jak pro krycí tak namáhanou vrstvu
Výška systému přibližně 4-7 mm

probarvený, elastický
kombinace základového
a nosného povlaku,
plnivo: křemitý písek

Zátěžový systém, nepřemosťující trhliny pro kryté plochy
Výška systému přibližně 2.5 mm

EP-základ
EP-základ

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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Povrchy parkovacích ploch

… pro každodenní použití

