
TEMAFLOOR AC
- systemy powłokowe dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Systemy powłokowe Temafloor AC składają 
się z żywic metakrylowych podkładowych, 
wylewek i lakierów nawierzchniowych. Jako 
spoiwo wykorzystano w nich metakrylan 
metylu (MMA), który gwarantuje wysoką 
wytrzymałość posadzki i bardzo krótki czas 
utwardzania.

Spoiwo Temafloor AC509 i lakier nawierzch-
niowy Temafloor AC609 Clear to idealne roz-
wiązania do pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności, szczególnie w przemyśle spo-
żywczym, na przykład w kuchniach, piekar-
niach i chłodniach.

Systemy powłokowe Temafloor AC dla 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
to rozwiązanie dające wiele korzyści.

•	 Zabezpieczają	posadzkę	przed	wilgocią

•	 Zapobiegają	wchłanianiu	różnych	smarów	i	chemikaliów

•	Mogą być zmywane wodą o temperaturze nawet do +80°C 

•	Możliwość	aplikacji	w	ujemnych	temperaturach
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SZYBKIE I WYDAJNE ROZWIĄZANIE

Dzięki szybkiemu procesowi utwardzania posadzka może być 
eksploatowana	już	dwie	godziny	po	nałożeniu	powłoki.	Ze	względu	
na krótki czas utwardzania systemy powłokowe Temafloor AC są szcze-
gólnie rekomendowane do pomieszczeń, gdzie liczy się jak najkrótszy 
czas przestojów remontowych, czyli na przykład w przemysłowych 
obiektach produkcyjnych.

DOKŁADNIE PRZEBADANE

Posadzki Temafloor AC zostały przebadane i oznaczone symbolem 
CE zgodnie z Europejskimi zharmonizowanymi normami EN 13813 
oraz EN 1504-2. Właściwości techniczne posadzek zostały przeba-
dane za pomocą różnych testów mechanicznych i fizycznych, których 
wyniki potwierdziły, że posadzki Temafloor AC nadają się zarówno do 
powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

STWARZA BEZPIECZNE I KOMFORTOWE MIEJSCE 
PRACY

W przemyśle spożywczym powierzchnie są narażone na działa-
nie czynników chemicznych i mechanicznych. Środowisko pracy 
musi być higienicznie czyste, łatwe do umycia, pozbawione pyłów 
i	 wodoodporne.	 Zastosowanie	 odpowiedniego	 systemu	 obróbki	
powierzchni to jedyny sposób na zapewnienie komfortowego i bez-
piecznego miejsca pracy.

SYSTEMY POWŁOKOWE DLA POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI
Temafloor AC102 Primer + Temafloor AC509 + Temafloor AC609 Clear

Zalecane	dla	powierzchni,	gdzie	środowisko	pracy	musi	być	higienicznie	czyste,	wodoodporne	i	łatwe	do	umycia,	czyli	na	przykład	zakładów	
przemysłu spożywczego takich jak kuchnie, chłodnie, piekarnie itp.

Temafloor AC102 Primer to dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład metakrylowy o niskiej lepkości. Odpowiedni do gruntowania 
powierzchni betonowych przed położeniem wylewek.

Temafloor AC509 to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka metakrylowa o niskiej lepkości. Stosowana z wylewkami metakrylowymi 
Temafloor AC jako podkład samopoziomujący lub jako spoiwo do barwionych wylewek.

Temafloor AC609 Clear to dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy metakrylowy lakier nawierzchniowy. Tworzy nieżółknącą, elastyczną 
i	odporną	na	ścieranie	powierzchnię.	Zapewnia	także	wysoką	odporność	na	działanie	smarów,	środków	czyszczących	oraz	wytrzymałość	nawet	
przy temperaturze +80°C.


