
SOLAKRYL BMX zámková dlažba
 

 

Pro použití SOLAKRYLu BMX jako nátěru na zámkovou dlažbu se osvědčil 15% 
roztok. Roztokem se natírá očištěná, nejlépe barevná, zámková dlažba. Vzhled 
ošetřeného povrchu je lesklý. 
 

 Povrch před ošetřením Povrch po ošetření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝSLEDKY ZKOUŠKY SOLAKRYLU BMX K NÁTĚRU NA BETONOVOU PODLAHU 
 
SOLAKRYL BMX byl naředěn na 12-15% roztok, kterým byla natřena betonová podlaha, zatížená středním provozem (chůze 
v pracovní obuvi, pojezd vozíků). Smáčení a penetrace do betonového povrchu byla výborná. Nanesena byla i druhá 
uzavírací vrstva, výsledný vzhled nátěru byl lesklý. 
Další betonový povrch, kam byl roztok SOLAKRYLu BMX nanesen v jedné vrstvě, byl velmi hladký, téměř uzavřený beton 
s nepatrnou nasákavostí. I zde byla přilnavost nátěru velmi dobrá. 
 
Po cca 12 hodinách zasychání byly plochy ošetřené roztokem SOLAKRYLu BMX vystaveny běžnému provozu. Nátěr vyhověl 
všem na něj kladeným požadavkům. Časem samozřejmě dochází k otěru a opotřebení nátěrového filmu, ale k tomu dochází i u 
ostatních výrobků.  
 
 
  BALENÍ: 
  Kanystry:  1 kg, 5 kg, 10 kg 
  Sudy:  180 kg 
 
 
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ: 
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín tel.:   + 420 321 335 248, + 420 321 335 420  
Havlíčkova 605, 280 99 Kolín fax:    + 420 321 726 079 
Česká republika E-mail: obchod@draslovka.cz 
 Web:  www.draslovka.cz 
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Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605, 280 02 Kolín IV, Czech Republic

Tel.: + 420 321 335 248, + 420 321 335 420, fax: +420 321 726 079
E-mail: obchod@draslovka.cz

www.draslovka.cz

Výsledky zkoušky Solakrylu BMX k nátěru na betonovou podlahu
SOLAKRYL BMX byl naředěn na 12-15% roztok, kterým byla natřena betonová podlaha, zatížená středním provozem (chůze 
v pracovní obuvi, pojezd vozíků). Smáčení a penetrace do betonového povrchu byla výborná. Nanesena byla i druhá uzavírací 
vrstva, výsledný vzhled nátěru byl lesklý. Další betonový povrch, kam byl roztok SOLAKRYLu BMX nanesen v jedné vrstvě, byl 
velmi hladký, téměř uzavřený beton s nepatrnou nasákavostí. I zde byla přilnavost nátěru velmi dobrá.

Po cca 12 hodinách zasychání byly plochy ošetřené roztokem SOLAKRYLu BMX vystaveny běžnému provozu. 
Nátěr vyhověl všem na něj kladeným požadavkům. Časem samozřejmě dochází k otěru a opotřebení 
nátěrového filmu, ale k tomu dochází i u ostatních výrobků.

BALENÍ:      Kanystry: 1kg / 5kg / 10kg      Sudy: 180kg 


