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RPM/Belgium N.V. Alteco Technik GmbH

An                Company

СИСТЕМА
ДЮРАКОН®

Защита и безопасност на  
подовете в промишлеността

Миксове от цветен пясък

Eдноцветни пясъци

Цветове при самоизравняваща се подова система SL - допълнителни цветове по специална аявка

Черен Син Зелен

Червен Жълт Бял

Сив

Mix 200

Зелен
± RAL 6021

Червен
± RAL 3013

Бежов
± RAL 1001

Светло сив
± RAL 7032

Сив
± RAL 7030

Тъмно сив
± RAL 7023

Mix 300 Mix 400 Mix 500 Mix 600

Подова система Дюракон®

- вашият под се нуждае от цвят

Тази брошура няма за цел да даде указания за изпълнение.
Информацията дадена тук е вярна и точна в рамките на нашето
познание за момента на изданието, и е обект на промяна без пре-
дизвестие.
Нито една част от тази брошура не може да бъде копирана без пис-
мено съгласие на RPM BELGIUM N.V.© RPM BELGIUM N.V.

Гаранции:
RPM BELGIUM N.V. и ALTECO Technik GmbH дават гаранция за всички
техни продукти, че са без дефект и ще бъдат заменени при доказа-
ни дефекти. Дадената по – горе информация съответства на нивото
на нашето познание за момента. Във всеки случай остава отговор-
ност на клиента да определи съответствието на продукта за неговия
конкретен случай като проведе собствен тест.
RPM/Belgium N.V. иAlteco Technik GmbH са поделения на RPM Inc., САЩ,
публично притежавана американска компания и са водещи произво-
дители на индустриални системи подови покрития, защитни покри-
тия, уплътнителни китове и мембрани. 
RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik са сертифицирани от Lloyd като ком-
пания отговяряща на ISO 9001- стандарт за качество.

Забележка: Цветовете са приблизителни поради ограниченията на печата.

TECHNOCONSULT
Бул. Амстердам 4

1528 София
БЪЛГАРИЯ

Тел.: +359 2 975 14 55
ФАКС:+ 359 2 975 14 56

technoco@engineer.bg



СИСТЕМА  ДЮРАКОН®

Изливани на място индустриални подови настилки, покриващи
най -  високи изисквания

Подовите настилки система Дюракон® включват  широка гама продукти, чрез
които се осъществява ремонт и защита на подовете в промишлеността.
Постоянната изследователска работа и прецизния контрол на качеството
гарантират  уникалността на тези продукти.

Качества

• Готови за експлоатация след 2 часа

• Могат да се изпълнят без спиране на
производството, в една нощ или в
почивните дни

• Могат да се полагат и при отрицателни
температури ( в хладилници и др.)

• Могат да се постигнат различни степени
на антиплъзгаща повърхност

• Висока издръжливост срещу изтриване

• Премоства пукнатини

• Имат безфугова повърхност

• Хигиенични и лесни за почистване

• Безопасни от здравна гледна точка

• Може да се почистват и с пара

• Имат добра устойчивост срещу киселини,
основи и гореща вода

• Имат декоративна повърхност с цветни
пясъци или цветен чипс

• Може да се полагат върху стара или нова
основа от бетон, плочки, асфалт и дърво. 

Можем да Ви дадем препоръки за индивидуално
решение на подово покритие за подове при различна
степен на натоварване, съобразени с Вашите конкрет-
ни условия и изисквания.

Система Дюракон® SL
Самоизравняващо се покритие с
дебелина 2-3 мм., с гладка, оцветена
или с декоративен чипс, повърхност. 

Система Дюракон® ВС
Самоизравняващо се покритие с
дебелина 3- 5 мм., с опесъчена
противоплъзгаща се повърхност. 

Система Дюракон® L
Нанасящо се с шпакла покритие с
дебелина  5- 8 мм. Може да се полага
върху керамични плочки.

Система Дюракон® TR
Нанасящо се с шпакла покритие с
дебелина  4 - 5 мм., 
с високо съдържание на пълнители
за понасяне на високи натоварвания.

Настилката е готова за въвеждане в 
експлоатация 2 часа след полагането!
Това спестява време и парú !

Изборът на високо качествени про-
дукти и системи за подови покрития
следва да се прави обмислено, като
се отделя особено внимание и
грижа при изпълнението на строи-
телната площадка. Имайки това
предвид, близкото сътрудничество
между RPM/Belgium - Alteco Technik
и оторизираните от тях изпълнители
дава добри резултати.  Стъпвайки
на многогодишния практически
опит  в полето на промишлените
подови покрития, както и на обуче-
ние и постоянно повишаване на
квалификацията, оторизираните от
RPM/Belgium и Alteco Technik
изпълнители могат да дадат компе-
тентно техническо решение и
изпълнение за всяко конкретно
промишлено подово покритие.

RPM/Belgium и Alteco Technik,
както и оторизираните от тях
изпълнители са винаги, по всяко
време на Ваше разположение.   

RPM/Belgium – Alteco Technik и
оторизираните от тях изпълнители

... винаги по - напред!

... винаги с уникално решение!

...Подове в бирени фабрики

...Подове в машиностроенето

...Хлебопекарни 
...Месопреработка

... Кухненски блокове


