stavba podlahy

Podlahy

z liateho kameňa

Na slovenský a český trh
prichádza exkluzívna
novinka z Talianska v podobe liatych podláh „Pietra di Venezia“ (benátsky
kameň). Tieto podlahy
sú vyrábané modernou
technológiou, z čisto
prírodného materiálu –
magnezitovej rudy. Magnezitový kameň sa vo
výrobe zomelie na jemný
prášok a pri aplikácii
sa priamo na podlahe
spojí do jedného vysokopevnostného celku a
vytvorí podlahu –
liaty kameň.

T

akéto spojenie moderného spracovania a klasického prírodného materiálu umožnuje aplikáciu podláh
Pietra di Venezia do všetkých priestorov
bez špár, či už v dome, byte alebo kancelárii, ale aj v reštauráciách, showroomoch
alebo nákupných centrách. Svojou vysokou pevnosťou a odolnosťou spĺňajú tieto
podlahy aj tie najvyššie požiadavky pre
použitie vo verejných priestoroch, zdravotníckych zariadeniach alebo v potravinárskej výrobe.
Kreativite sa medze nekladú
Aplikácia liatych podlách v interiéroch je
moderný trend, ktorý ponúka alternatívne, ale hlavne praktické a dizajnovo neobmedzené riešenia. Podlahy Pietra di Venezia umožňujú množstvo foriem aplikácií a
spracovania, takže sa z nich dajú vytvárať
rôzne vzory, farebné prelivy, štruktúry,
farby, ale kľudne môžete do nich aplikovať
aj prírodné materiály ako drevo, sklo, kameň, kov a podobne.
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Vďaka kombinácii tradičného materiálu
a moderných aplikačných metód vynikajú tieto podlahy mnohými excelentnými
vlastnosťami. Spájajú vlastnosti robustnej
priemyselnej podlahy s tvorivými možnosťami moderných dizajnových podláh.
Krásny saténový lesk spolu s prírodným
charakterom predurčujú tieto podlahy do
všetkých interiérov kde je snaha o dosiahnutie harmónie a exkluzívneho dizajnu.
Každá podlaha je originál.
Výhody liatych podláh
Magnezitová ruda je čisto prírodný minerálny produkt bez akýchkoľvek chemických prísad.
Pre vysokú pevnosť a odolnosť voči oderu sú predurčené tieto podlahy nielen do
obytných domov a bytov, ale aj do verejných objektov s vysokými nárokmi na
odolnosť, napr. nákupné centrá a pod.
Bezšpárová technológia umožňuje pri
správnej príprave podkladu realizovať celé

plochy bez nutnosti dilatácie, čo je predpokladom ľahkej údržby. Na podlahe nevznikajú praskliny vplyvom zmršťovania materiálu pri jeho zrení. Na rozdiel od podláh
na cementovej báze sa podlaha mierne
rozpína. S liatou podlahou dosiahneme
homogénny jednotný vzhľad, ktorý môže
byť modifikovaný spôsobom aplikácie, s
možnosťou farebných prevedení pomocou oxidačných pigmentov a s možnosťou
pridávania rôznych prírodných materiálov
do podlahy ako mramor, drevo, sklo, kov
a pod.
Vlastnosti:
	Extrémne vysoká pevnosť v tlaku viac
ako 70 N/mm2 (60% po 24 hodinách,
90% po 3 dňoch).
	Hotová podlaha je antistatická.
	Podlaha je ohňuvzdorná (stabilná až
do 800 °C).
	Je veľmi odolná voči minerálnym 		
olejom, ako aj voči alkalickým
a aromatickým rozpúšťadlám.

	Je antibakteriálna, vhodná do
zdravotníckych zariadení
a potravinárskej výroby.
	Je ekologická – pri jej výrobe sa spotrebuje len cca 20-40% energie ako
pri porovnateľnej podlahe na báze 		
portlandského cementu.
	Podlaha je prírodný, čisto minerálny
produkt – magnezit, ktorý neobsahuje
žiadne organické prvky, žiadnu sadru,
vápno, cement.
	Je jemne alkalická (pH 9,5-10) v porovnaní s cementom (pH vyššie ako 11,5).
Jej vysoká pružnosť povrchu zaručuje
výborné protihlukové vlastnosti.
Podlaha je opraviteľná a ľahko
udržiavateľná.

Podlahy Pietra di Venezia na slovenský a
český trh prináša slovenský realizátor liatich podláh spoločnosť 4 IMAGE, ktorá
má s aplikáciou vyše 10 ročné skúsenosti. Viac informácii získate na stránkach
www.liatepodlahy.sk a pietradivenezia.cz.
Reko z materiálov 4 IMAGE
Foto: 4 IMAGE
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