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Dane techniczne są podane na podstawie testów laboratoryjnych i mają charakter informacji ogólnych. Ponieważ wiele okoliczności związanych ze 
stosowaniem produktów jest poza wiedzą i kontrolą firmy Chesterton, użytkownik musi zdecydować, czy poszczególne produkty, których zamierza użyć, są 
odpowiednie dla jego celów oraz przyjąć wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność. FRIMA CHESTERTON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI 
RĘKOJMI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI CZYLI ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
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SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Projekt: Pokrycie powierzchni posadzkowych w halach pod filtry basenowe

Wymagania dotyczące produktu:
Odporność chemiczna, odporność na poślizg i efekt wizualny

Powierzchnie pokryte: Grupa filtrów South Sea - 164 m2 / Grupa filtrów Lagoon 100 m2

STOSOWANE PRODUKTY POWŁOKOWE:   

Podkład: ARC 797(E), grubość warstwy 250 μm - nakładany wałkiem i pędzlem

Top Coat:  ARC CS2(E), grubość warstwy 2 x 250 μm - nakładane również narzędziami 
ręcznymi

Powłoki betonowe: 

Powierzchnia podłogi dla systemów filtrów basenowych w 
"Tropical Islands" - Skuteczna ochrona dzięki naszym 
systemom powłok ARC

"Tropical Islands" pod Berlinem to największy w Europie park rozrywki z wyjątkowymi parkami 

wodnymi, atrakcjami tematycznymi i miejscami noclegowymi. W różnych miejscach betonowe 

posadzki systemów filtrów basenowych zostały zabezpieczone naszymi skutecznymi produktami 

powłokowymi przed agresywnymi czynnikami. Nakładanie powłok ochronnych zostało wykonane przez 

naszego partnera D.W.I. Service GmbH. 

Do uzdatniania wody w basenach pływackich i kąpielowych stosuje się wiele środków 
chemicznych i dodatków. Do dezynfekcji przyjmuje się środki chlorujące i utleniające. Do 
obniżenia pH stosuje się kwas siarkowy, kwas solny, sodę kaustyczną, węglan sodu, a nawet 
wodorosiarczan sodu. Flokulantem jest na przykład chlorek żelaza III. Ponadto potrzebne 
są również różne środki filtrujące. Wszystkie te agresywne substancje mogą zniszczyć 
beton, jeśli wyciekną ze zbiorników i systemów pompowych.
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Nasz partner w profesjonalnej aplikacji powłok:

D.W.I. Service GmbH
Mr. Ste� en Schulz 
Ludwig-Erhard-Ring 7
15827 Blankenfelde-Mahlow

Phone: 0170 942 3122
Email: ste� en.schulz@dwi-service.de
Web: www.dwi-service.de

Kontakt z Chesterton Polska:

(32) 24 - 95 - 290 | sekretariat@chesterton.com.pl

Dirk Jordan (Sales)
+49 162 2158376 
Dirk.Jordan@chesterton.com

Nasze produkty:

- ARC 797(E)
- ARC CS2(E)

Czy potrzebujesz specyficznych powłok ochronnych dla powierzchni betonowych?
Chętnie pomożemy Państwu służąc naszym doświadczeniem i kompetentnym doradztwem!

Istotne znaczenie ma właściwa obróbka wstępna powierzchni. Podłoże betonowe musi 
być dokładnie oczyszczone i schropowacone, aby uzyskać długotrwałą wydajność i 
przyczepność systemów powłokowych. W tym przypadku beton został oczyszczony przez 
śrutowanie. Firma D.W.I. Service GmbH nałożyła nasz podkład ARC 797(E) za pomocą wałka 
i pędzla. Produkt ten wnika głęboko w beton, uszczelnia powierzchnię i tworzy silne 
połączenie z następującą po nim warstwą nawierzchniową. Aby uzyskać optymalną 
przyczepność, należy przestrzegać zależnego od temperatury czasu nakładania i nakładać 
„mokre na mokre”.

Nasz wysokowydajny produkt powłokowy ARC CS2(E) został następnie nałożony wałkiem 
i pędzlem w dwóch warstwach o łącznej grubości 500 μm. Ze względu na niską lepkość 
produkt ten może być również nakładany metodą natrysku bezpowietrznego, w 
zależności od możliwości przestrzennych. Wzmocniona mineralnie powłoka z żywicy 
epoksydowej zapewnia wysoką odporność chemiczną i ochronę przed zużyciem. Tworzy 
trwałą nieprzepuszczalną warstwę. Dzięki temu podłoże betonowe jest długotrwale 
chronione przed działaniem agresywnych substancji filtracyjnych. W przypadku wycieków 
ze zbiornika, powierzchnia może być łatwo i bezpiecznie oczyszczona.

Zalety naszych systemów powłokowych

»  Systemy specjalne na podłoża betonowe lub 
metalowe - bezpośrednie nakładanie bez 
wstępnego gruntowania

»  Nasze systemy ochrony betonu mają niską 
lepkość - wnikają głęboko w strukturę 
betonu

»  Możliwość stosowania na suchym lub 
wilgotnym (nie na nowo wylanym) betonie

»  Wzmocnienia mineralne modyfikowane 
powierzchniowo - doskonała odporność na 
przenikanie

»  Silne wiązanie z podłożem - chroni przed 
łuszczeniem się/odpryskiwaniem i zapewnia 
długotrwałą ochronę przed korozją

»  100 % substancji stałych
 •  Brak lotnych substancji organicznych i 

wolnych izocyjanianów
 • Umożliwia bezpieczne użytkowanie
 • Brak skurczu podczas utwardzania

»  Można nakładać wałkiem malarskim, 
pędzlem, raklą lub metodą natrysku 
bezpowietrznego
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