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LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA  

 

Najčastejšou formou využitia epoxidových podláh je tzv. liata podlaha. 

Používa sa najmä v priemysle, kde sú kladené veľké nároky na pevnosť v tlaku, 

chemickú odolnosť, či opotrebenie. 

 Hlavným komponentom je stierka Arturo EP 2500, ktorá sa aplikuje v hrúbke 

2 - 4 mm na vopred pripravený podklad.  

Obr.1. Ukážka aplikácie liatej podlahy Arturo EP 2500 

Vlastnosti: 

- Odolná voči úderu, nárazu a opotrebeniu 

- Vysoká odolnosť voči chemikáliám 

- Bezprašná a ľahko čistiteľná 

- Hrúbka vrstvy 2 – 4 mm 

- Samorozlievacia 

- Bezošvá 

- Nepriepustná  

- Lesklá 
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Použitie:  

- Dielne 

- Priemyselné haly 

- Výrobné priestory 

- Na dlažbu, cementové, anhydritové, magnezitové potery 

- Stredne až silno namáhané podlahy 

 

Zloženie: 

- vrchný náter – Arturo * ––––––––––––––––––––––––– 

- liata podlaha – Arturo EP 2500 (2K)  ––––––––––––––––––– 

- základný náter – Arturo EP 6060 (2K) ––––––––––––––––––––––– 

resp. stierkovací  náter Arturo EP 6200 (2K) 

 

 

* Poznámka : Vrchných ochranných náterov je viacero typov a treba si vybrať podľa 

vlastných požiadaviek: 

 

Bezfarebné /transparentné/ vrchné laky Arturo: 

- PU 7750 – matný, polyuretánový, 2K 

- PU 7180 – lesklý, polyuretánový, 1K 

- PU 7975 – zmatňujúci, polyuretánový, 1K 

- PU 7980 – lesklý, polyuretánový, 1K, protišmykový 

- PU 7985 – hodvábne matný, polyuretánový, 1K, protišmykový 

 

Farebné /pigmentované/ vrchné laky Arturo:  

- PU 7900 – hodvábne lesklý, polyuretánový, 1K 

- PU 7910 – hodvábne lesklý, polyuretánový, 1K, protišmykový 
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Ukážka aplikácie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podklad musí byť prebrúsený a povysávaný. Následne môžeme penetrovať 

penetráciou Arturo EP 6060. V prípade potreby dorovnania je možné použiť 

stierkovací epoxid s kremičitým plnivom Arturo EP 6200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na takto pripravený podklad aplikujeme epoxidovú stierku Arturo EP 2500 a dobre 

odvzdušníme ihlovým valcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vyzretí je možné povrch opatriť dekoratívnymi chipsami a následne ochranným 

epoxidovým, alebo polyuretánovým lakom (viď. časť Zloženie).  


