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TECHNICKÁ STĚRKA
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NECHTE SE INSPIROVAT . . . . .
VÝHODNÉ STĚRKY NA PODLAHU DOMŮ I DO FIRMY
TECHNICKÉ STĚRKY Vám nabízí ekonomickou alternativu k barevným pohledovým stěrkám. Jejich výhodou
jsou stejné mechanické vlastnosti, odolnost i bezespárý povrch jako u barvené varianty BETONOPTIK, ale za
nižší pořizovací cenu. Cenové zvýhodnění je vyváženo omezenou barevností technické stěrky, která vám
nabídne pouze cementově šedohnědou barvu v různých tónech odstínu cca RAL 7002.
Podlahy z TECHNICKÉ STĚRKY se aplikují ve vrstvě silné 5-7mm. Pokud by někomu nestačila nadstandardní
pevnost povrchu 40 MPa, pak je možné povrch ještě modifikovat do provedení PLUS, kdy je finální hladká
vrstva zpevněna (obdobně jako glazura u vypalované dlažby), speciálním vsypem. TECHNICKÉ STĚRKY se dají
aplikovat do nízkorozpočtových staveb, minimalistického interiéru, technických místností, garáže, sklepu,
výrobních a sportovních prostor nebo skladů.
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3.

Barevný odstín (cca) RAL 7002
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VLASTNOSTI a výhody podlah BETONOPTIK® TF
4.

Praktický a odolný povrch bez špinících se spár, s jednoduchou a nenáročnou údržbou.
Výhodná cena, rychlá realizace, realizační výška od 5mm (lze aplikovat i na stávající dlažbu), záruka 3 roky.
Barevně stálý vzhled s vysokou mechanickou odolností (pevnost 35-40 MPa), nadčasový, minimalistický a moderní vzhled.
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BETONOPTIK TF na schodišti
®

Pohledovou stěrkou BETONOPTIK® TF jde elegantně pokrýt i schodiště a pokud budete chtít podobně
řešit i sousední stěny, pak můžete s naší IMITACÍ BETONU, která jde realizovat ve stejném odstínu.

Vlastnosti stěrek dovolují udělat svislé i vodorovné plochy v jedné barvě, hladké a beze spár.
Díky nižší ceně, jednoduché údržbě a tvrdosti povrchu je stěrkované schodiště výhodnější a vydrží

i mnohem déle než dřevěné. Hrana nášlapu se může realizovat v barvě stupňů nebo jako jemná kovová
linka, která vám stupně opticky rozdělí.

6.

Povrch Technické stěrky BETONOPTIK ® TF v provedení Plus (vsypem zpevněný povrch).
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