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DUROTOPPING
Leírás
A Durotopping egy olyan termékegyüttes, amelyet a DUROCEM
fejlesztett és tesztelt, a speciális Velencei Terrazzo hatású padló
költséghatékony megépítésének céljából. Ez egy kiemelkedő
minőségű cementbázisú termék, amely köszönhetően a speciális
Durocem habarcsoknak, és az olasz hegyekből származó gyönyörű
kavicsoknak, lehetővé teszi az elegáns, egyedülálló, és
utánozhatatlan padló kialakítását.
A különböző színű habarcsok és adalékszemcsék egyénileg
választhatóak, és kombinálhatóak egymással. A kavicsszemcsékkel
a méret és az adagolt mennyiség függvényében különböző hatás
érhető el.
Különböző megoldásokat tudunk létrehozni az egyedi igények
alapján. Egyénre szabható padló a különböző környezet,
lakáskultúra, bútorozás, felhasználási cél szerint.
A Durotopping 3 különböző alaphabarccsal készülhet, melyek eltérő
esztétikai hatással és kopásállósággal rendelkeznek. Ezeken felül
12 standard színt ajánlunk a padló alapszínéhez, és három további
különleges lehetőséget: fehér, sárga fehér árnyalattal és vörös fehér
árnyalattal. További színek egyedi kérés alapján lehetségesek.
15 különböző színű kavicsból 3-22 mm
szemcseátmérő között lehet választani, így a
padló színe, mintázata maximálisan személyre,
és igényekhez szabható.
Végül, Durotopping-gal különböző padlódíszítés
és padlórajzolat is készülhet: minták, keretek,
berakások, amelyek különbözhetnek
környezetüktől színben, kavicsméretben,
kavicssűrűségben, akár előbbiek kombinálásával
is.

Felhasználási területek
Durotopping Készülhet betonpadlóra, már meglévő betonpadlókra, vagy frissen öntött homok/cement padlóra.
Különösen alkalmas iskolák, bankok, múzeumok, magánlakások, boltok, üzletek padlójának megépítésére, ahol
nagyon fontos az egyedi esztétikai hatás.
Alkalmazható habarcsos technológiával, friss habarcs/friss betonra, vagy friss habarcs/meglévő betonra
technológiával.

Mǘszaki jellemzök
Alátámasztás jellege

Beton padlók

Alátámasztó felület min.
vastagsága

Beton padlók 12 cm

Durotopping vastagsága

1 - 3 cm

Anyagszükséglet

Habarcs: 24 kg/cm/m2

Homok/cement táblák 4 cm

kavicsszemcsék: 1-4 kg/m2
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ALAPHABARCS
3 fajta ásványi alapú habarcsból lehet alaphabarcsot választani, melyek különböző esztétikai hatással és kopásállósággal
rendelkeznek.
Az alábbi habarcstípusaink különböző receptek alapján készülnek, így a végső vizuális hatásuk is különbözik.
Termékeink

Végső hatás

DUROTOPPING QUARTZ

fehér aprószemcsés

DUROTOPPING STONE

fekete/bézs aprószemcsés

DUROTOPPING COLOR

fekete/fehér aprószemcsés

SZĺNVÁLASZTÉK
Durocem 12 alapszínű habarcsot ajánl ügyfeleinek. Ezek mellett további egyedi színek is kaphatóak:
FEHÉR
FEHÉR, SÁRGA ÁRNYALATTAL
FEHÉR, TERRACOTTA ÁRNYALATTAL

Natúr A

Vörös B

Barna C1

Anthracit D

Zold E

Dohány F1

Sárga G

Szürket FH

Halv. Szurke K

Homok CHTT

Lazac S

Kek Y1

1-03.Ext

1-03.Int

1-04.Ext

1-04.Int

1-05.Ext

1-05.Int

1-06.Ext

1-06.Int

2-12

2-05

1-11.Ext

2-03.Int
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KAVICSSZEMCSÉK
A szemcsék választhatóak akár méret, akár színek alapján, szabadon variálhatók, keverhetőek egymással
igény szerint.
Szemcseméretek

3,0-5.00 mm

5,0-8,0 mm

8,0-12,0 mm

12,0-16,0 mm

16,0-22,0 mm

Kavicstípusok

ARABESCATO ROSSO

BARDIGLIO

BIANCO
CARRARA

BIANCO
ZANDOBBIO

OCCHIALINO

BRECCIA
AURORA

BRECCIA
PERNICE

GIALLO MORI

GIALLO
SIENA

VERDE ALPI

BASALTO

NERO EBANO

GRANITELLO

ROSSO
VERONA

2-03

2-01

2-07

1-04

2-04

2-02

1-08

2-08

2-06

1-10

1-04
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Via Roma, 9 42010 Cavola (RE)
Italy
ph.: +39.0522.806521
Fax: +39.0522.806260

DUROCEM HUNGARY
Csuta Albert
Mobil: 06-30-444-6178
e-mail: durocem@gmail.com

