
•Химическа устойчивост

Системата МОНАЙЛ® отлично издържа на разреде-
ни химикали, обичайно ползвани в хранителната
промишленност. Системата МОНАЙЛ® издържа на
алкали, като сода каустик и калиева основа, ако не
са силно концентрирани. Животинска кръв, захари,
урина и мазнини въобще не увреждат покритието.
В специални случай когато се изисква висока хими-
ческа устойчивост се препоръчва да защитим
повърхността от МОНАЙЛ® с покритие
МОНЕПОКС® AQ.

•Термична устойчивост

Изпълненото покритие МОНАЙЛ® издържа на висо-
ки и ниски температури. То не се уврежда от
замръзване и е подходящо при хладилници и кога-

то е изложено на въздействие на гореща
вода и пара.

•Безопасност и хигиена

Системата МОНАЙЛ® отговаря на всички
изисквания за безопасност и хигиена на

Директивите на ЕС за хранителна промиш-
ленност. Изпълняваните по периметъра

холкери и бордове са неразделна част от
подовата система и осигуряват опти-

мална защита и лесно почистване в тези
критични точки по време на експлоатация-

та.

• Налична в няколко стандартни цвята:

сив, тъмно сив, сребристо сив, керемидено черве-
но, бежов, зелен и син. Полага се с дебелина 10
мм. и се уплътнява с механични пердашки („хелико-
птер”) за постигане на здрава, плътна и монолитна
подова настилка с крайна дебелина 10 мм. и тегло
от 26 кг/м2. 

•Водоплътност

Настилката МОНАЙЛ® не пропуска вода и не се
повлиява от миене с вода и машинно почистване с
четки или пара под налягане. Може да се изпълни и
върху подходящ  подслой от замазка за осигурява-
не на наклони към отводнителните отвори.

•Матово гладка повърхност

•Нетоксична, без разтворители, незапалима

Няма риск от увреждане и всички компоненти на
системата са незапалими.

•Много висока механична издръжливост

Системата МОНАЙЛ® притежава най - високата
якост на натиск от конвенционалните подови
покрития, което я прави отлична за приложение в
площи с натоварен трафик от колички и кари и
където се изисква издръжливост на удар и голямо
точково натоварване.

•Издръжливост срещу хлъзгане

В площи, постоянно заливани с вода или животин-
ска кръв, масла и мазнини покритието МОНАЙЛ®

не позволява хлъзгане и е лесно за почистване
през цялото време на експлоатационния си живот.

Подовата система МОНАЙЛ® е разработена през 1959 година специално за месопре-
работващата промишленност. Оттогава тя си създава една история на успехи без

конкуренция в областта на производството на хранителни продукти и бира, в тежката
промишленост и механообработката и при ефикасното и икономически изгодно обно-

вяване на стари и износени подови покрития. Подовата система МОНАЙЛ® дава на
изпълнителите и крайните потребители един дълъг референтен списък на доказало
качествата си надеждно покритие, което позволява тя да бъде избрана с абсолютно
доверие.Материалите и отделните компоненти са на базата на модифицирани поли-

акрилатни кополимери, хидравлично свързващо вещество и внимателно подбрани по
зърнометрия пълнители. Всички компоненти са в готови, предвари лно измерени опа-

ковки съгласно ISO 9001. Полагането на МОНАЙЛ® се изпълнява само от доказали
качествата си, преминали обучение и оторизирани изпълнители.

Най - добрият избор 
за подова настилка в много
различни производстваМОНАЙЛ®

КАЧЕСТВА

От 1959 година досега в Европа, Африка, Средния
изток и САЩ  са изпълнени милиони квадратни
метра МОНАЙЛ® главно в производства на месни
продукти и бирени фабрики, но също и в други
области на хранителната промишленност, машино-
строенето, механообработката и др.

Повечето от тези подови настилки са в експлоатация
и до днес, като са им правени много малки или
почти никакви ремонти.

Независими лаборатории и институти по света са
давали обективна преценка и оценка на системата
МОНАЙЛ®.

Най важните от тези оценки са:

• Протокол от изпитване от CEBTP, Франция, вод ща
компания в експертиза и оценка на строителни
материали.

• Протокол от Orex, Белгия за бирената фабрика
СТЕЛА АРТОА.

• Детайлно изследване на Белградския университет.
• Разширено изследване от Будапещенския инст

тут, Унгария.
• Сертификат за съответствие от Департамента за

селско стопанство на САЩ.
• Разширено изследване от лаборатория на военно

морския флот на САЩ.

Системата МОНАЙЛ® е изследвана и сертифицирана
и от международната сертификационна агенция
BUREAU VERITAS.

РЕФЕРЕНЦИИ, ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ



МОНАЙЛ® Технически данни

ПРОДУКТИ ОТ СИСТЕМАТА МОНАЙЛ®
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МОНАЙЛ® PU:

Настилка на базата на полиуретанова смола, спе-
циално разработена за хранителната промишлен-
ност. Показва същите механични характеристики
като стандартната система МОНАЙЛ®, комбинира-
ни с отлична химическа устойчивост.
МОНАЙЛ® PU е наличен в същите стандартни цве-
тове  и двата типа настилки могат да се комбини-
рат в съседни площи.

МОНЕПОКС® AQ:

Това е една епоксидна емулсия на водна основа,
която може да се полага върху покритието
МОНАЙЛ® и да осигури по - висока химическа
устойчивост. Повърхността от МОНАЙЛ® се
покрива с филм, което  е подходящо за сухи
помещения в хранителната или механообработва-
щата промишленност.

Технически характеристики МОНАЙЛ® Метод на проверка

Якост на натиск: > 70 N/мм2 NBN B12-208

Якост на опън: > 7 N/мм2 ASTM C-190

Якост на огъване: > 20 N/мм2 ASTM C-293

Изтриваемост (Boehme метод): 4,6 cm3/50 см2 DIN 52108

Коефициент на температурно разширение: 1,10-6 мм ASTM D-698

Термоустойчивост: -60°C до 120°C

За повече техническа информация вижте Лист с Технически данни за МОНАЙЛ®.

МОНАЙЛ®

Уникална система за подови покрития
в хранително вкусовата промишленост, 
тежката индустрия и механообработката
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Оторизиран дистрибутор:
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.

TECHNOCONSULT
Бул. Амстердам 4

1528 София
БЪЛГАРИЯ

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

technoco@engineer.bg


