VIASOLSYSTEMS

Paropropustné systémy
VIASOLPERM
VIASOLPERM conductive

VIASOLSYSTEMS
Systémy propouštějící vodní páru
pro vlhké podklady nebo čerstvý
beton
Ultramoderní nátěrové systémy na vodní bázi řeší problémy, ke kterým bohužel často
dochází: Vysoká úroveň vlhkosti v podkladu znemožňuje užití nátěrů, které nepropouští
vodní páry. A častá otázka: Mohou být nátěry aplikovány na čerstvý beton? Ano, ve všech
těchto případech je nátěr VIASOLPERM řešením, které umožní podkladu „dýchat“.
Výsledkem je odolná a na pohled atraktivní podlaha.

Koncept tohoto systému má slibnou

VÝHODY SYSTÉMU

budoucnost a další vývoj v našich
laboratořích stále pokračuje dál. Vzniká
dokonalá harmonie mezi technologií
a příznivou cenou. Trend směřuje
k systémům s propustností.

• propustnost vodních par
• samonivelační, bezspárový
• otěruvzdorný, odolný v kontextu
mírného zatížení
• dobrá odolnost proti odření
a proti chemikáliím
• povrch v rozmezí od hladkého
až po protiskluzový
• hygienický, neporézní a odolný
kapalinám
• splňuje předpisy EU
pro potravinářský průmysl
• snadné čištění
• odolný proti pronikání vlhkosti
• v dispozici v širokém rozsahu
barev
• slouží také jako bariéra proti
jemné porézní vlhkosti ve vrstvě
pod parotěsnou vrstvou
• minimum emisí v souladu s AgBB

POUŽITÍ
INFORMACE O SYSTÉMU

Renovace

Nátěrový systém ze dvou až čtyř vrstev na vodní bázi EP

Skladovací prostory

Čerstvý beton

• kontrolované parametry
• vhodný pro zátěž stejně jako OS 8 - schopnost nést těžké mechanické zátěže
• odolný dle DIBT - test kapalin 1, 3, 10, 11
• difuzní ekvivalent vzduchové vrstvy tloušťky pro difúzi vodní páry: 43 m (třída II)

Dílny

Průmyslové plochy
Výrobní haly

Skládkové podklady
Magnesitové povlaky

Anhydritové potěry

• difúzní ekvivalent vzduchové vrstvy tloušťky pro CO2 – difúze: 82 m
(> 50 m je považováno za nepropustné na CO2)

VIASOLSYSTEMS
VIASOLPERM
Pečetící povlak
(volitelně)
Nátěr
s čipy (volitelně)
Penetrační záškrab
(pokud je vyžadován)
Lepící základ
Poklad / beton

průhledný nebo probarvený
propouštějící vodní páry
probarvený, samonivelační
propouštějící vodní páry
nivelační vrstva
propouštějící vodní páry
propouštějící vodní páry

EP vodní báze
EP vodní báze
EP vodní báze
EP vodní báze

VIASOLPERM conductive
Nátěr

Vodivá vrstva

Penetrační záškrab
(pokud je vyžadován)
Lepící základ
Poklad / beton

probarvený, samonivelační
propouštějící vodní páry
vodivý
propouštějící vodní páry
s měděnou páskou
propojení na zeď
nivelační vrstva
propouštějící vodní páry
propouštějící vodní páry

Nátěrové systémy propouštějící vodní páry s minimálními emisemi,
pro podklady citlivé na vlhkost, magnezitové a anhydritové potěry
a čerstvý beton
Výška systému približně 2-4 mm

EP vodní báze

Nátěrové systémy propouštějící vodní páry s minimálními emisemi,
pro podklady citlivé na vlhkost, magnezitové a složené podlahy
a čerstvý beton
Výška systému približně 2-4 mm

EP vodní báze

EP vodní báze
EP vodní báze

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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Paropropustné systémy

...pro každodenní použití

