
učiňte ze své podlahy jedinečné umělecké dílo!
MODERNÍ EPOXIDOVÉ SYSTÉMY



Floor Expert EP
Kombinace designu a funkčnosti

Designové nátěry Floor Expert splňují vysoké nároky na vizuální kvalitu a 
dekorativnost povrchové úpravy podlah. Vytváří hladkou a jednolitou 
plochu, čímž dodává každému prostoru jedinečný, individuální styl. 

Díky různým aplikačním technikám (modelovým technikám), 
střípkům z plastového granulátu (čipsům) a barevnému provedení 
dle vzorníků RAL lze vytvářet rozmanité esteticky jedinečné 
dekorativní podlahy. Kreativitě se nekladou žádné meze.

Epoxidové podlahové nátěry Floor Expert jsou určeny 
do soukromých i komerčních prostor. Tyto nátěry na 
bázi pryskyřice vytvářejí jednolitou plochu, velice 
snadno se udržují a jsou velmi vhodné pro aplikace 
v soukromých prostorách, zejména kvůli jejich 
modernímu designu a příjemnému pocitu při 
došlapu; do komerčních prostor se hodí 
pro svou extrémně vysokou odolnost a 
nákladovou efektivitu, čehož důkazem jsou 
již miliony čtverečních metrů prostor, 
které byly těmito nátěry opatřeny.

Objevte všestrannost 
podlahových nátěrů 
Floor Expert EP!
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Barvy a dekorativni techniky
Nátěry FLOOR EXPERT EP jsou vyráběny ve všech odstínech dle vzorníků RAL, na přání zákazníka je možné dodat i 
další odstíny. Pomocí barevných střípků – oblíbeného vzhledu zvaného „teraco“ – nebo barevného křemene docílíte 
originální struktury a moderního vzhledu. Učiňte ze své podlahy jedinečné umělecké dílo!

Proč zvolit epoxidovy 
podlahovy nater?
> vyplnění pórů a kapilárních trhlin v betonu

> odolnost vůči silnému mechanickému namáhání

> snadné čištění a údržba

> vysoká hygienická ochrana: natřené povrchy jsou kompaktní, 

bez trhlin a pórů

> vynikající mechanická a chemická odolnost

> odolnost vůči vodě a vlhkosti

> široká škála možností provedení

Oblasti použiti
> Průmyslové závody

> Skladovací haly

> Dílny

> Garáže

> Předváděcí prostory

> Prodejny

> Nemocnice

> Laboratoře

> Soukromé prostory

NAŠE CHYTRÉ EPOXIDOVÉ 
PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
JSOU SPECIÁLNĚ 
URČENY K OCHRANĚ 
A DEKORACI VNITŘNÍCH 
BETONOVÝCH PODLAH.
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Floor Expert EP

Snadna priprava
Nerovnoměrné a uvolněné povrchové vrstvy je nutné z betonových povrchů odstranit. Plocha musí 
být zbavena nečistot, mastnoty, gumových šmouh a jiných skvrn. Naši odborníci doporučují úpravu 
mechanickou cestou – broušením diamantovými frézami nebo otryskáním. Prach a drobné částice se 
musí odstranit pomocí vysavače nebo kartáče. Na takto vyčištěné ploše musí být zřetelně viditelné 
póry a kapilární trhliny. Poté musí být praskliny, póry a nerovné části vyplněny epoxidovou maltou.

Požadavky na betonovy podklad
Odtrhová pevnost:  > 1,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku: min. 25 N/mm2

Vlhkost betonu :  < 4 % v horní 4 cm vrstvě 
Teplota betonu: > 3 °C nad rosným bodem

Podminky pri aplikaci nateru
Teplota vzduchu a teplota podkladu: min. +10 °C, max. +30 °C
Relativní vlhkost: max. 75 % při dostatečném větrání
Nesmí docházet ke kondenzaci (věnujte pozornost rosnému bodu!)
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Floor Expert EP 101
Dvousložkový penetrační nátěr na bázi epoxidové 
pryskyřice, neobsahuje rozpouštědla

Použiti:
> Penetrace betonových podlah a cementových potěrů mírné až silné nasákavosti
> Pojivo pro vyrovnávací malty a maltové potěry

Vlastnosti:
> Proniká hluboko do podkladu
> Zadržuje vlhkost v podkladu až do 4 %
> Vysoká přídržnost k podkladu
> Snadná aplikace

Spotreba:
Penetrační hmota: 0,30–0,50 kg/m2

Maltový potěr o tloušťce do 1 mm (Floor Expert EP 101 : křemičitý písek v poměru 1 :  0,5): 1,2–1,4 kg/m2 / 1 mm vrstva
Maltový potěr o tloušťce 2 mm (Floor Expert EP 101 : křemičitý písek v poměru 1 : 1): 1,6 kg/m2 / 1 mm vrstva
Maltový potěr / opravná malta, tloušťka vrstvy 15–20 mm (Floor Expert EP 101 
: křemičitý písek v poměru 1 : 10): 2,4 kg/m2 / 1 mm vrstva

Floor Expert EP 1013
Dvousložkový penetrační nátěr na bázi epoxidové pryskyřice 

v ekonomickém balení, neobsahuje rozpouštědla

Použiti:
> Penetrace betonových podlah a cementových potěrů mírné až silné nasákavosti

> Pojivo pro vyrovnávací malty a maltové potěry

Vlastnosti:
> Proniká hluboko do podkladu

> Zadržuje vlhkost v podkladu až do 4 %
> Vysoká přídržnost k podkladu

> Snadná aplikace

Spotreba:
Penetrační hmota: 0,30–0,50 kg/m2

Maltový potěr o tloušťce do 1 mm (Floor Expert EP 1013 : křemičitý písek v poměru 1 : 0,5): 1,7 kg/m2 / 1 mm vrstva
Maltový potěr o tloušťce 2 mm (Floor Expert EP 1013 : křemičitý písek v poměru 1 : 1): 1,9 kg/m2 / 1 mm vrstva

Maltový potěr / opravná malta, tloušťka vrstvy 15–20 mm  
(Floor Expert EP 1013 : křemičitý písek v poměru 1 : 8): 2,2 kg/m2 / 1 mm vrstva

 

Složka A
15,4 kg
Složka B
4,6 kg
Vydatnost:
50 m2  v 1 vrstvě

Baleni:

20 kg10 kg

25 kg

Složka A
16,7 kg
Složka B
8,3 kg
Vydatnost:
62.5 m2  v 1 vrstvě

Složka A
6,7 kg
Složka B
3,3 kg
Vydatnost:
25 m2 v 1 vrstvě
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Smešovaci pomer
(hmotnostní):

Složka A : Složka B 
66,9 : 33,1 

Smešovaci pomer
(hmotnostní):

Složka A : Složka B 
76,9 : 23,1 

Baleni:



Floor Expert EP 310W
Dvousložkový vodouředitelný svrchní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice

Použiti:
Uzavírací nátěr určený k ochraně a dekoraci betonových podlah, které jsou vystaveny mírné až střední mechanické a 
chemické zátěži (skladovací haly, výrobní prostory, garáže, laboratoře atd.). 
Chrání povrchy stěn, které jsou vystaveny vlhkosti, chemikáliím a silnější mechanické zátěži.  
Lze jej použít k ochraně a dekoraci stěn a podlah pokrytých keramickými dlaždicemi.

 

Vlastnosti:
> Lze ředit vodou
> Suchý film je odolný vůči vodě, chemikáliím a oděru 
> Vynikající přilnavost k podkladu
> Snadné čištění a údržba 
> Krátká doba vytvrzování
> Zabraňuje pronikání CO2 

Spotreba:
0,2–0,3 kg/m2 v jedné vrstvě

Floor Expert EP 311
Dvousložkový svrchní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, neobsahuje rozpouštědla 

Použiti:
Tenkovrstvý svrchní nátěr, který se nanáší válečkem nebo hladítkem, je určen k ochraně a dekoraci 

betonových podlah vystavených mírné až střední mechanické a chemické zátěži (skladovací 
haly, dílny, výrobní prostory, garáže, laboratoře, předváděcí a prodejní prostory apod.);

Finální uzavírací nátěr jako součást protiskluzových systémů v garážích či výrobních zařízeních s tzv. mokrými provozy.

Vlastnosti:
> Suchý film je odolný vůči vodě, chemikáliím a oděru 

> Vynikající přilnavost k podkladu
> Krátká doba vytvrzování

> Lze jej aplikovat v silnějších vrstvách a prosypávat pískem 

Spotreba:
Nanášení válečkem: 0,2–0,3 kg/m2 v jedné vrstvě

Hladká vrstva o tloušťce 1 mm, nanášení hladítkem: 1,0–1,2 kg/m2

18 kg

Složka A
13,8 kg
Složka B
4,2 kg
Vydatnost:
72 m2  v jedné vrstvě

Složka A
4,6 kg
Složka B
1,4 kg
Vydatnost:
24 m2  v jedné vrstvě

Baleni

6 kg

Složka A
20,2 kg
Složka B
4,8 kg
Vydatnost:
Nanášení válečkem: 85 m2 v jedné vrstvě
Nanášení hladítkem (vrstva 1 mm): 20 m2

25 kg
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Smešovaci pomer
(hmotnostní):

Složka A : Složka B 
80,6 : 19,4 

Baleni:

Smešovaci pomer
(hmotnostní):

Složka A : Složka B 
76,9 : 23,1 



Floor Expert EP 211
Dvousložková samonivelační podlahová hmota na bázi epoxidové pryskyřice

 
Použiti:

Uzavírací podlahová hmota určená k ochraně a dekoraci betonových podlah a cementových 
potěrů vystavených střední až silné mechanické a chemické zátěži (skladovací haly, 
dílny, výrobní prostory, garáže, laboratoře, nakládací rampy atd.);

V garážích a výrobních zařízeních s tzv. mokrými provozy je možné  
zajistit protiskluznost podlahy.

Vlastnosti:
> Výjimečná odolnost vůči oděru, odolnost vůči vodě a chemikáliím
> Lze prosypávat křemičitým pískem (ekonomické řešení ochrany v silných vrstvách)
> Funkční vrstva v systémech s protiskluzovým povrchem

Spotreba:
Přibližně 2,0 kg směsi / m2 na vrstvu o tloušťce1 mm  
(1,3 kg smíchané pryskyřice (A + B), 0,7 kg křemičitého písku).

Složka A
20,8 kg
Složka B
4,2 kg
Vydatnost:
Bez písku: přibližně 1,5 kg smíchané 
pryskyřice na vrstvu o tloušťce 1 mm;
Směs s křemičitým pískem  
(hmotnostní díly 1 : 0,5 ): 1,3 kg smíchané 
pryskyřice (A + B) na vrstvu o tloušťce 1 mm.

25 kg

VYBERTE SI NÁTEROVÝ SYSTÉM FLOOR 
EXPERT EP, KTERÝ JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ!
Při výběru systému pro ochranu podlah je důležité posoudit míru využívání prostoru v 
závislosti na mechanickém namáhání, kterému je podlaha vystavena:

1. Nízká mechanická zátěž (LD):
    Lehký provoz: prostory využívané chodci a vozidly s pryžovými pneumatikami
2. Střední mechanická zátěž (MD):
    Prostory využívané chodci a často projíždějícími vysokozdvižnými vozíky a vozidly s pryžovými pneumatikami
3. Silná mechanická zátěž (HD) – hladký povrch a protiskluzová podlaha:
    Prostory s neustále projíždějícími těžkými vysokozdvižnými vozíky a vozidly s pneumatikami vyrobenými z tvrdé pryže.

1) Nízká mechanická zátěž (soukromé garáže, sklepní prostory, dílny, laboratoře, chodby, prodejny, skladovací haly)

Systém ochrany LD1 Výrobek Způsob aplikace Spotřeba (kg/m2)

Penetrační nátěr EP 101 (1 x) váleček s krátkým vlasem, 
štětec nebo hladítko

0,3–0,5

Svrchní nátěr EP 310 W (1–2 x) váleček s krátkým vlasem 0,2–0,3 (na 1 vrstvu)
Systém ochrany LD2 Výrobek Způsob aplikace Spotřeba (kg/m2)

Penetrační nátěr EP 101 (1 x) váleček s krátkým vlasem, 
štětec nebo hladítko

0,3–0,5

Svrchní nátěr EP 311 (1–2 x) váleček s krátkým vlasem 0,2–0,3 (na 1 vrstvu)

2) Střední mechanická zátěž (garáže, laboratoře, skladovací haly, průmyslové závody atd. )

Systém ochrany MD1 Výrobek Způsob aplikace Spotřeba (kg/m2)

Penetrační nátěr EP 101 (1 x) váleček s krátkým vlasem, 
štětec nebo hladítko

0,3–0,5

Svrchní nátěr o tloušťce 
0,8–1,2 mm

EP 311 (A+B ) : Floor 
Expert Quartz 1 : 0,2

zubové hladítko 1,45 kg směsi  
(EP 311: 1,2 kg;  
FE Quartz 0,25 kg)
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Baleni:

Smešovaci pomer
(hmotnostní):

Složka A : Složka B 
83,3 : 16,7 



3) Silná mechanická zátěž – hladký povrch (vrstva o tloušťce 1,5–3,0 mm) – (skladovací haly, průmyslové závody )

Systém ochrany HD1 Výrobek Způsob aplikace Spotřeba (kg/m2)

Penetrační nátěr EP 101 (1 x) váleček s krátkým vlasem, 
štětec nebo hladítko

0,3–0,5

Samonivelační hmota o 
tloušťce 1,5–3,0 mm

EP 211 (A+B) : Floor Expert 
Quartz 0,1 – 0,6 – 1 : 0,5

zubové hladítko 2,0 kg směsi / m2 na vrstvu o 
tloušťce 1 mm (1,3 kg smíchané 
pryskyřice (A + B); 0,7 kg Floor 
Expert quartz 0,1–0,6.

4)  Silná mechanická zátěž – protiskluzová podlaha s vrstvou o tloušťce 4 mm (průmyslové závody s tzv. mokrými provozy, veřejné garáže atd. )

Systém ochrany HD2 Výrobek Způsob aplikace Spotřeba (kg/m2)

Penetrační nátěr EP 101 (1 x) váleček s krátkým vlasem, 
štětec nebo hladítko

0,3–0,5

Samonivelační hmota o 
tloušťce 1,5–3,0 mm

EP 211 (A+B) : Floor Expert 
Quartz 0,1 – 0,6 – 1 : 0,5

zubové hladítko 2,0 kg směsi / m2 na vrstvu o 
tloušťce 1 mm (1,3 kg smíchané 
pryskyřice (A + B); 0,7 kg Floor 
Expert quartz 0,1–0,6.

Svrchní nátěr EP 311 (1 x) váleček s krátkým vlasem 0,7 

Vrstva křemičitého písku Floor Expert quartz 0,3–0,9 ruční posyp 6,0

STRUČNÝ PŘEHLED OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ FLOOR EXPERT EP:

 LD1 LD2 MD1 HD1 HD2

Tloušťka 0,15–0,25 mm 0,3–0,5 mm 0,8–1,2 mm 1,5–3,0 mm 2,0–4,0 mm

Způsob aplikace váleček (2 x) váleček (2 x) váleček/hladítko váleček / hladítko 
/ váleček s ostny

váleček / hladítko / 
váleček s ostny

Vzhled lehká textura, 
vysoký lesk

lehká textura, 
vysoký lesk

hladký film, 
vysoký lesk

hladký film, 
vysoký lesk

drsný povrch, 
vysoký lesk
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