HTC SUPERFLOOR™
KONCEPCIÓ
Valamennyi ipari padló közös tulajdonsága, hogy betonból készül. Korábban a felhasználási
területtől függően alakították ki a felszínét. Akár simítással, akár bevonattal vagy éppen egyéb
burkolással.
A HTC SuperFloor™ betoncsiszolási eljárás nem egyesítette a korábbi felületkezelési vagy
burkolási módokat, hanem leegyszerűsítette és tökéletesítette azokat.
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Éves karbantartási költség

Új beton felület esetében a műgyanta, járólap, pvc, stb. burkolatok kiváltására alkalmas.
Tökéletes ESD felület, így nincs szükség antisztatikus padlóbevonatokra. Bármely burkolási
technikával szemben a legnagyobb előnye, hogy nincs semmi, ami később fel tudna válni a
felületről a használat során. A későbbi karbantartási költségek drasztikusan csökkennek. Magából
az elkészült betonból kerül kialakításra a felület, így élettartama megegyezik az aljzatbeton
élettartamával.
Használatban lévő beton padlók esetében a javítások elvégzését követően szintén kialakítható
bármilyen felület, mely az új padlóknál is elkészíthető.
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HTC SUPERFLOOR™
KONCEPCIÓ
HTC SuperFloor™ PLATINUM, GOLD, SILVER ÉS BRONZ
Négy koncepció, mégis sokkal több lehetőség. Minden betonpadló tulajdonos megtalálja a
számára leginkább megfelelő kivitelezési koncepciót. Repedés javítás és anyagpótlás esetén is.
Jellemző felületi tulajdonságok:
Tökéletes ESD felület. Rendkívül alacsony vagy nem mérhető statikus ellenállás.
Tűzálló. Legmagasabb tűzvédelmi besorolás.
Száraz és pormentes. Nincs szálló por és aljzatnedvesség.
Pormentes kivitelezési eljárás. Nincs szükség üzem leállásra.
Környezetbarát.
Rendkívül kis mértékű rezgésterhelés vagy egyáltalán nincs.
Gazdaságos. Teljes életciklus alatt a karbantartási költségek 60%-al alacsonyabbak.
Kopásálló. Szabvány szerinti kopástól alacsonyabb kopás.
Csúszásmentes. Nedvesen sem csúszik.
Könnyen tisztítható, könnyen tisztán tartható.
A HTC SuperFloor™ padlófelületek vizsgálatának eredményei önmagukért beszélnek!

A HTC SuperFloor™ koncepció nemcsak a padlófelületek kialakítását, hanem a folyamatos
tisztán tartását és karbantartását is tartalmazza. HTC Twister™ technológiával csupán tiszta vízre
és gyémántszemcsés pedekre van szükség. Mindez jelentősen megnövekedett élettartamot,
kevesebb ráfordítási és karbantartási költséget jelent.
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