AMERIN
Epoxidové a polyuretánové liate podlahy
Liate syntetické podlahy Amerin umožňujú kvalitné riešenie
povrchovej úpravy podlahy v závislosti na požiadavkách budúcej prevádzky. Podlahový systém Amerin patrí k najmodernejším technológiam realizácie podláh. Používa sa všade
tam, kde sú kladené veľké nároky na mechanickú a chemickú
odolnosť podlahy, jednoduchú údržbu a estetický vzhľad.
- nátery
- stierky
- chemicky odolné podlahy
- antistatické podlahy
- plastbetóny
- dekor podlahy
- pružná membrána
AMERIN – penetrácie a impregnácie
Amerin D-2 – bez rozpúšťadiel
Univerzálna penetrácia pod epoxidové systémy na betón a cementový poter, pre zhotovenie plastbetónov, opravy výtlkov betónu, sanácie trhlín v podklade, plnený kremičitým pieskom na vyrovnanie
povrchov, ako tenkovrstvý protiprašný náter na betón.

Amerin D-2/GT – bez rozpúšťadiel
Univerzálna penetrácia pod epoxidové a polyuretánové systémy na
betón a cementový poter, na impregnáciu betónu riedený riedidlom
Amerin H – 1/EP, plnený kremičitým pieskom ako vyrovnávajúca
vrstva do 5 mm.

Amerin RMT

(výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu,
chodby, garáže, obchodné domy a iné).

Polyuretány:
Amerin UD-4
Pružný PU náter pre stredné mechanické zaťaženie garáží, skladov,
pivníc, dielní.

Amerin K-3
Je jednozložkový UV stabilný náter na báze polyuretánovej živice.
Používa sa pre nátery podláh v exteriéri (vonkajšie chodníky, garážové zostupy, schody, balkóny...).

Amerin U-3/M
Je jednozložkový polyuretánový matný krycí lak, ktorý slúži
na zmatnenie povrchov epoxidových a polyuretánových náterov
a stierok.

AMERIN – stierky
Epoxidy:
Amerin DT-4 – bez rozpúšťadiel
Epoxidová stierka pre zhotovenie podláh vystavených veľkému mechanickému a strednému chemickému zaťaženiu (výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže,
obchodné domy a iné).

Amerin DT-4/RAPID – bez rozpúšťadiel
Rýchloviažúca verzia Amerin DT-4, prevádzka po 4-12 hodinách.

Amerin DT-4/GL – bez rozpúšťadiel
Epoxidová stierka pre gletovanie, ako príprava podkladu a vyrovnanie jemných nerovností bez pigmentu.

Amerin DT-V – bez rozpúšťadiel

Epoxidová stierka pre podlahy vystavené silnému chemickému naUniverzálna penetrácia na všetky druhy podkladov (nasiakavého aj máhaniu (chemické a potravinárske podniky, galvanizovne, akumunenasiakavého podkladu)
látorovne, laboratória ...).

Amerin D-2/SN - bez rozpúšťadiel
Farebná penetrácia pod nátery.

Amerin DTA-4 – bez rozpúšťadiel

Antistatická epoxidová stierka (výrobné a skladové haly, textilky,
papierne, počítačové strediská, závody mikroelektroniky. Zvodový
Rýchloviažúca verzia Amerin D-2, možnosť ďalšej pokládky po 4 ho- odpor: 10 na 6 – 10 na 8 Ω.
dinách.
Amerin DTA-4/C – bez rozpúšťadiel

Amerin D-2/RAPID - bez rozpúšťadiel

Amerin E-1

Hĺbková penetrácia pre spevnenie slabších betónov alebo poterov.

Amerin RA-1
Penetrácia na asfaltové a staré plochy zo syntetickej živice.

Amerin RM-5, RM-4

Vodivá epoxidová stierka (výrobné a skladové haly chemického, farmaceutického priemyslu, výroba a sklad výbušnín, mlyny, nemocnice, operačné sály...). Zvodový odpor: 10 na 6 – 10 na 8 Ω.

Polyuretány:
Amerin UD -4 – bez rozpúšťadiel

Penetrácia na nenasiakavé podklady, ako umelý kameň, dlažba, Pružná polyuretánová stierka pre zhotovenie podláh vystavených
syntetická živica.
strednému mechanickému zaťaženiu (výrobné a skladové haly,
Amerin WA-2
dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže, obchodné
Penetrácia pod antistatické a vodivé podlahy Amerin DTA-4, DTA- domy a iné...).
-4/C.
Amerin UD- 4 RAPID – bez rozpúšťadiel
Amerin H-1/EP
Rýchloviažúca verzia Amerin UD-4, možnosť ďalšej pokládky po cca
Liehové riedidlo, sa používa na riedenie materiálov Amerin na báze 8 hodinách.
epoxidov, používa sa na čistenie náradia.
Amerin UD-4/GL – bez rozpúšťadiel
Amerin H-2 /PUR
Polyuretánová stierka pre gletovanie, ako príprava podkladu a vyRiedidlo používa sa na riedenie materiálov Amerin na báze polyure- rovnanie jemných nerovností bez pigmentu.
tánov, používa sa na čistenie náradia.
Amerin UTR -3/M
AMERIN – nátery a laky
Pružná membrána, ktorá sa používa v dynamicky namáhaných
priestoroch ako sú podzemné garáže. Pri hrúbke 3 mm prenesie trhEpoxidy:
linu z podkladu do 1 mm. Používa sa s povrchovou úpravou Amerin
Amerin WT-4
Vodou riediteľný epoxidový náter pre stredné mechanické zaťaže- UD-4.
nie (výrobné a skladové haly, garáže, občianska a bytová výstavba)
Veľký výber materiálov umožňuje splniť nielen technické, ale i esteAmerin DT-4
Bezrozpúšťadlový epoxidový náter pre ťažké mechanické zaťaženie tické požiadavky investora.

