
 
UV náter pre 
podlahové značenie 
vytvrdzovaný „rýchlosťou“ svetla

Rýchla inštalácia

UV schnutie

Okamžite zaťažiteľné

Bez nutnosti odstavenia

prevádzky

Niektoré miesta si nikdy neoddýchu.
V prevádzkach, kde prebieha chod 24/7 
je inštalácia podlahového značenia výzvou. 
Po rokoch výskumu a inovácii prinášame 
revolučný UV náter, krotý je plne vytvrdnutý-
behom niekoľkých sekúnd a je 100% 
zaťažiteľný mechanicky aj chemicky hneď 
po inštalácii. SolidLux Instant Coating. 
Minimálne obmedzenie a maximálne  
časové úspory



Príklady z praxe

Aplikácie na 
akýkoľvek povrch

Možnosť vyhotovenia
piktogramov,nápisov, 
značiek, lôg a pod...

referencie  



Zloženie
Kompletný SolidLux náter pozostáva z nasledujúcich vrstiev
Tieto produkty boli špeciálne vyvinuté na schnutie pôsobením UV svetla s následným maximálnym
mechanickým a chemickým zaťažením.

Výhody

Farebná škála
SolidLux farby pre podlahové značenie sú v ponuke v siedmich štandardných odtieňoch  Ostatné farby na vyžiadanie..
Poznámka: Farby v tlačovej podobe sa môžu líšiť od skutočnosti.

• značné časové úspory
• vo väčšine prípadov nieje potrebné žiadne obmedzenie

chodu prevádzky
• vynikajúca mechanická aj chemická odolnosť
• vhodné aj na aplikáciu pri teplotách pod 5 C

DanMat s.r.o.
Kollárova 88A, 036 01 Martin
Slovensko

info@ .  danmat sk

   

   www.solidluxcoating.com

www.danmat.sk

+ 421 915 896 527

SolidLux robí nemysliteľné možným
SolidLux nátery pracujú rýchlosťou svetla. A to doslova, vďaka patentovanému systému tvrdnutia
pôsobením UV svetla

Značené plochy počas aplikácie ostávajú plne k dispozícii chodu prevádzky a v krátkom čase je značenie
plne zaťažiteľné ako mechanicky tak aj chemicky.

Unikátne riešenie pre verejné priestranstvá, výrobné a skladové haly, chladiarne, mraziarne ...
SolidLux umožňuje aplikáciu podlahového značenia v modernej kvalite. Náterom je možné vyhotoviť 
značenie podľa požadovaných noriem pre danú prevádzku s minimálnym časovým zaťažením.

• takmer bez zápachu 
• vhodné pre použitie v interiéry aj exteriéri
• možnosť vyhotovenia protišmykovej úpravy  
• nezanecháva žiadne škvrny po aplikácii
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SL Žltá SL Modrá SL Oranžová SL Červená SL Zelená SL Biela SL Čierna

> heavy-duty vrstva
> vynikajúca životnosť
    aj v exteriéri
> výborne sa čistí
> bez rozpúšťadiel

Topcoat
>  použiteľné ako
    základ alebo 
    medzi-vrstva
> silná adhézia
> bez rozpúšťadiel

Basecoat
>     najmodernejšia
    V -   U  technológia
> silná adhézia k povrchu
> bez rozpúšťadiel  

> spevňuje porózne
    povrchy
> jednoduché použitie
> dual cure 
   technology

GlueAdhesivum

o


