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Kiváló hőállóság:
StoCretec PU-beton padlók



Az italgyártásban, élelmiszer- és 
gyógyszeriparban a termékek 
előállítására, kezelésére és forga-
lomba hozatalára vonatkozóan na-
gyon szigorú higiéniai és biztonsági 
szabályok vannak érvényben.

Nagy mechanikai és vegyi ellenállóképesség
50 és 120 °C közötti hőmérsékleten is

StoCretec PU-beton padlórendszerek

A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt részletes műszaki adatokat, előírásokat és a termékekre vonatkozó egyéb információt figyelembe kell venni.

A tárolóhelyiségeket különösen fontos 
úgy kialakítani, hogy a termékeket 
semmilyen káros hatás ne érje. Az 
ilyen helyiségek padlóburkolatait gyak-
ran éri erős mechanikai és vegyi igény-
bevétel éppúgy, mint szélsőséges 
hőmérséklet-változás, rendkívül magas 
hőmérséklet és állandó nedvesség-
hatás.

A StoCretec most ezekre a különleges 
és magas követelményszintű terüle-
tekre olyan PU-beton padlórendszere-
ket kínál, melyek megfelelnek a leg-
magasabb fokú mechanikai, vegyi és 
hőterhelési elvárásoknak is.



Hőmérséklet-állóság
Az élelmiszer- és italgyártásban a 
padló minden nap nagy hőterhelés-
nek van kitéve akár sterilizálási eljá rá-
sok, akár forrásban lévő víz, akár 
tisztítási műveletek (például vízgőzzel 
való tisztítás) következtében.  
A szokásos poliuretán vagy epoxi 
gyantapadlók ezeket a körülményeket 
nem tudják elviselni. A StoCrete PU 
200 és StoCrete PU 250 PU-beton 
padló rendszereket speciálisan ezekre 
a területekre fejlesztettük ki, ezek 
mérettartóak maradnak  
60 °C (PU 200) ill. 120 °C (PU 250) 
hőmérsékletig.

Csúszásgátlás
A folyamatos vízterhelésű és gyakran 
nedvesen tisztított munkaterületeken 
a csúszásgátlás kulcsfontosságú 
munka-egészségügyi és -biztonsági 
szempontból. A padlóburkolat meg-
felelő felületi textúrával való befeje-
zése segít elkerülni a baleseteket és 
az ezek miatti leállásokat, költsége-
ket.  A StoCrete PU 200 és StoCrete 
PU 250 termékek megfelelenek a 
német munkaegészségügyi és 
munkavédelmi szabályozás szerinti 
csúszásellenállási osztályoknak 
(No.181., Berufsgenossenschaftliche 
Regeln für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit). Ezekkel a bevonatok-
kal a padló csúszásgátlónak minősít-
hető. A DIN 51130 szerint vizsgálatok 
R 10, R 11 és R 12 csú szásellenállási  
osztályokat eredményeztek. 

A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt részletes műszaki adatokat, előírásokat és a termékekre vonatkozó egyéb információt figyelembe kell venni.

A termék tulajdonságai
StoCrete PU 200 • négy komponensű

• önterülő
• rétegvastagság kb. 4-6 mm
• legfeljebb 60 °C-ig ellenálló (nedvesen)
• színek: piros, bézs, zöld

StoCrete PU 250 • négy komponensű
• kéziszerszámmal simítható
• rétegvastagság kb. 6-12 mm
• 80-120 °C-ig ellenálló (nedvesen)
• színek: piros, bézs, zöld

StoCrete PU 280 • négy komponensű
• simítóval felhordható
• holker kialakítására alkalmas
• akár 120 °C-ig ellenálló

 Vegyi és mechanikai ellenállás
A hőterhelésen felül a padlónak ellen 
kell állnia a vegyi és mechanikai be-
hatásoknak is. Többek között a pad-
lót érő, a feldolgozott élelmiszerekből 
származó vegyszerhatásoknak, 
például szerves savaknak, oldószerek-
nek, vagy az üzemben használatos 
tisztító- és fertőtlenítő szereknek. A 
padlónak tartósan ellenállónak kell 
lennie továbbá a termelőberendezé-
sek okozta behatásoknak, a targon-
cák, valamint a kézi raklapemelők 
okozta forgalmi igénybevételeknek is 
a gyártási és tárolási felületeken. A 
StoCretec PU-beton bevonatok meg-
felelnek ezeknek a követelmények-
nek, így alkalmasak ezekre a speciális 
alkalmazási területekre.



Az előnyök áttekintése:
• magas hőmérséklet-állóság
• kiváló vegyszer- és mechanikai 

igénybevétel-állóság
• ellenáll állandó nedvességhatásnak
• tűri a nagy hőmérséklet-változásokat
• környezetkímélő
• megfelel az EN 13813 szabványnak

A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt részletes műszaki adatokat, előírásokat és a termékekre vonatkozó egyéb információt figyelembe kell venni.

Tisztítás
A StoCretec PU-beton padlók  
könnyen tisztíthatók és ellenállnak a 
kereskedelemben kapható szokásos 
tisztítószereknek. Ennek következ-
tében megfelelnek a legszigorúbb 
higiéniai előírásoknak, így feltétel 
nélkül alkalmazhatóak az élelmiszer- 
és gyógyszeriparban.

Alkalmazás
A StoCretec PU-beton padlórendsze-
rek alkalmas fogadófelületei a beton 
és a megfelelő teherbíró képességű, 
gondosan előkészített cementesztri-
chek. A szerkezeti kialakításra, csat-
lakozásokra, fugákra, összefolyókra, 
padlócsatornákra, párazárásra és 
egyéb csomópontokra vonatkozó 
helyi előírásokat be kell tartani és 
azokkal összhangban kell a burkola-
tokat kivitelezni. A burkolatok terve-
zésekor az alapfelület hőmérsékleti 
hatásokra bekövetkező alakváltozá-
sait is figyelembe kell venni. A PU- 
beton padlók megfelelő kivitelezése 
gyakorlott szakembereket kíván, csak 
szakkivitelezők végez hetik.
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A nyomtatott színek az 
eredetitől eltérhetnek.
Kérjen színmintát.

Választható színek
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