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Nebeské 3-D Comfort systémy
VIASOLELASTIC SKY
VIASOLELASTIC SKY soft
VIASOLELASTIC SKY comfort

VIASOLSYSTEMS
Nebeské podlahy se stylem
a komfortem – chůze jako po oblacích
VIASOLELASTIC SKY je inovace samonivelačních nátěrů se svěžími novými barvami
a strukturálními částicemi, které jsou již obsaženy v tekuté sloučenině připravené k použití.
Nátěrům propůjčují nezaměnitelné charisma. S rovnoměrně rozloženými částicemi ve speciálně
průsvitné formě vytvářejí atraktivní přenosový efekt - iluze 3-D efektu. Cítite se jako byste
chodili po oblacích a to již po 1. vrstvě nátěru. Pryč je doba, kdy aplikace dekorativních
podlahových nátěrů znamenala složité rozmělňování vloček nebo třpytek (příliš mnoho nebo příliš
málo nebo nerovnoměrně rozmístěné
vločky v pruzích a nebo shlucích).
VIASOLELASTIC SKY zaručuje

VÝHODY SYSTÉMU
• samonivelační, bezspárový

spolehlivou a snadnou aplikaci

• snižuje kročejový hluk

se zaručenými výsledky.

• příznivý pro klouby, permanentně
elastický

Díky vývojovému týmu VIACOR

• vhodný pro kanceláře (se židlemi)

si zachovává tento výjímečně atraktivný

• dobrá chemická ochrana

systém VIASOLELASTIC comfort všechny

a odolnost vůči oděru
• povrch v rozmezí od hladkého

své perfektní technické vlastnosti.

až po protiskluzový
• hygienický, bez pórů
a nepropustný pro tekutiny
• snadné čištění
• odolný na stoupající vlhkost
• široký rozsah barev
• nízké emise podle VOC
(německý AgBB standard)
• UV odolný
• spolehlivá aplikace
pro perfektní estetiku

b urbon vanilka

v jedné vrstvě
černý samet

POUŽITÍ

Obchody

FoyerKliniky

Školy
Showroomy

Neomezené barvy – kaleidoskop s dříve neznámých
barev a lesku!
Zde je jen malý vzorek
barevných možností.
Vyžádejte si náš obsáhlý
vzorník barev.

karibské moře

západ slunce

VIASOLSKY

Úřady

Domovy důchodců

slonová kost

Recepce a čekárny

smaragdová zeleň

Sociální místnosti

Dětské školky

světle nefritová

Konferenční prostory

hluboký oceán

fialový déšť

VIASOLSYSTEMS
VIASOLELASTIC SKY
Pečetidlo
/ vrchní povlak

průhledný, UV odolný,
barevně stálý,
odolný oděru

PU-základ

Designový povlak

barevný, samonivelační
elastický s 3–D efektem
elastický

PU-základ

Základní vrstva
(doporučená)
Podkladový nátěr
Podklad / beton

Polyuretanový nátěrový systém s 3–D efektem, jedinečnou kombinací záře
a lesku se všemi výhodami bezešvého komfortu podlahového nátěru.
Výška systému přibližně 3 – 5 mm

PU-základ
EP- nebo PU-základ

mlžně šedá

VIASOLELASTIC SKY comfort
VIASOLELASTIC SKY soft
Pečetidlo
/ vrchní povlak

průhledný, UV odolný,
barevně stálý,
odolný oděru

PU-základ

Designový povlak

barevný, samonivelační
elastický s 3–D efektem
elastický

PU-základ

Základní vrstva
(doporučená)
Pečetidlo pórů
pouze na elastických rohožích
Elastická rohož (comfort) lepená lepidlem
nebo Elastická vrstva (soft) vysoce elastická
Podkladový nátěr
Podklad / beton

Polyuretanový nátěrový systém s 3-D efektem, s nejvyšším komfortem chůze
a tlumení zvuku spolu s unikátní kombinací záře a barev.
Výška systému comfort přibližně 6 – 13 mm (4 – 9 mm rohož, 2 – 4 mm povlak)
Výška systému soft přibližně 5 – 8 mm

PU-základ
PU-základ
PU-základ
PU-základ
EP- nebo PU-základ

Možná změna variant skladby systému nebo výšky dílčích vrstev
půlnoční modrá

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

VIACOR 03/2014

Nebeské 3-D Comfort systémy

...pro každodenní použití

