
Reference

Pivovar Konrad 
Liberec
Rekonstrukce podlahy ležáckých sklepů

Stavba:
Rekonstrukce podlahy ležáckých sklepů 
Liberec – Vratislavice (CZ)
Realizační firma:
FLIMEX s.r.o., Turnov (CZ)
Velikost projektu:
100 m2 (podlahové plochy)
Rok realizace:
2009
Aplikovaný systém:
UCRETE® DP10 (tloušťka vrstvy 4 mm)



Popis projektu:
Podlaha ležáckých sklepů je zatížena trvalým mokrem a mechanickou manipulací hadic s nerezovými koncovkami. 
Podlahy realizované různými povrchy vykazovaly značná poškození. Investor se rozhodl pro rekonstrukci podlah do systému 
UCRETE® DP10. 

Zadání:
• Pojezd vysokozdvižným vozíkem.
• Odolnost teplotním šokům (střídání teplot).
• Bezproblémové řešení detailů (fabiony, napojení podlah, 

dotěsnění vpustí,...).
• Bezespárá podlaha.
• Protiskluznost.
• Dobrá čistitelnost podlahy.
• Chemická odolnost.
• Rychlá aplikace.

Řešení: UCRETE® DP10
UCRETE® DP10 je speciální podlaha pro potravinářský, 
chemický a farmaceutický průmysl. Má vysokou odolnost vůči 
teplotnímu šoku a vysokému mechanickému a chemickému 
namáhání. Má snadno čistitelný, nekluzný a bezpečný povrch. 
Certifikace pro potravinářské provozy.

Systémová skladba:
Podklad: nový spádový beton
Obrusná vrstva:
UCRETE® DP10
Fabiony:
Penetrace:
UCRETE® PRIMER RG
Modelovací a obrusná vrstva:
UCRETE® RG

Výhody na první pohled:
• Hygienické normy EU.
• Aplikace pouze řádně vyškolenou aplikační firmou.
• Rychlá aplikace.
• Lze aplikovat na 7 dní starý beton / 3 dny starý polymerový 

záškrab.
• Rychlé vytvrzování.
• Hygienické a bezpečné provedení.
• Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny ani 

během aplikace).
• Bezespáré provedení.
• Lehce se udržuje.
• Protiskluzný povrch.
• Bezprašnost.
• Dlouhá trvanlivost.
• Odolává široké škále chemikálií.
• Výborná odolnost vůči nárazu a oděru.

Spokojenost zákazníka:
Realizace podlah proběhla dle dohod s dodavatelem a 
podlaha splňuje deklarované vlastnosti. Velkou výhodou pro 
nás byla rychlá aplikace na vlhký podklad.

Další informace Vám poskytneme:
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 607 111
Fax: +420 469 607 112

www.ucrete.cz 

BASF The Chemical Company nabízí podlahu, která bez-
pečně obstojí v tom pro podlahu nejtěžším provoze, tedy 
v potravinářství. Splňuje veškeré požadavky, které se od 
podlahy v potravinářství očekávají. Systémově řeší veš-
keré detaily dilatací, soklů, napojení v ploše na různorodý 
materiál, fabionů, záchytných jímek apod. Podlahové sys-
témy jsou celosvětově odzkoušeny a používány. Systémy 
jsou ověřeny od nezávislých zkušebních ústavů a certifi-
kovány do nejrůznějších provozů.


