
ПОДОВИ ПОКРИТИЯ И СИСТЕМИ ОТ



Серията от висококачествени продукти под бранда DEKO floor е 
предназначена както за строителни фирми, така и за крайни клиенти. 
DEKO floor осигурява широка гама продукти за подови настилки от 
синтетични смоли. Предлаганите системи са с по – тънък или по – 
дебел слой, предназначени за защита и финиш на индустриални и 
декоративни подови настилки, подходящи за най-различни условия 
на експлоатация: от лек трафик до тежки условия на експлоатация.
Използването на подова настилка на основата на смоли /епоксидни, 
полиуретанови, полиуретан циментови или акрилни/, става все по 
– често и необходимо, тъй като техните специфични свойства са 
незаменими в условията на нарастващи изисквания към пода.
Модерна алтернатива на защита и декорация на подови настилки 
представляват епоксидните покрития. Завършването с тях на 
системата е препоръчително там, където се изисква повърхността да 
притежава химическа устойчивост, да може лесно да се почиства и 
хигиенизира и да бъде устойчива на механично натоварване и абразия.
Гамата на приложение на този тип продукти е изключително широка. 
Продуктите от серията DEKO floor осигурява на пода защита и 
декоративен финиш, който играе и ролята на хидроизолация.  
Продуктовата гама на DEKO floor има различни системи подови 
покрития със специфични свойства за всякакви нужди и изисквания.
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Основните изисквания към подовото покритие на подземните паркинги 
и гаражи са износоустойчивост, практичност при почистване, висока 
атмосферна, студо- и влагоустойчивост. Покритието и конструкцията на пода 
постоянно са подложени на различни климатични условия, като сол – ползвана 
против обледеняване на пътя през зимата, агресивна кал, моторни масла и др. 
DEKO floor удовлетворява всички изисквания на подовите системи за 
подземни паркинги и гаражи. Продуктите са лесни за полагане, икономични, с 
възможност за избор на цвят по RAL картел, силно износоустойчиви и с опция 
чрез тях да се постигне противохлъзгащ ефект.

ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ
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Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и импрег-
нант (в закрити зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка 

DEKO floor Top
DEKO floor AS 1 или 
DEKO floor Hard

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и запечат-
ка (в закрити и открити 
зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка

DEKO floor Top
DEKO floor AS 2  

Гладка, тънкослойна*  

* системата е подходяща 
и за стенно покритие                                  

• Бюджетно решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor  
BASE/ BRD/ Primer RD                      
финиш: DEKO floor 
Light*/ Exclusive/ 
Universal             

Гладка, дебелослойна  • Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal             

Релефна, тънкослойна 
тип „портокалова кора“

Възможност за тониране 
по RAL картел

• Икономично решение
• Лесна за почистване
• Покритие с 

противохлъзгащ ефект

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD
междинен слой:
DEKO floor Universal/ 
Exclusive                               
финиш: DEKO floor 
Universal Thixo

Релефна, с посипка от 
кварцов пясък**, дебело-
слойна

** различните едрини на 
кварцовия пясък опреде-
лят различна степен на 
противохлъзгащ ефект на 
системата

• Силно износоустойчива
• Покритие с противох-

лъзгащ ефект
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor 
BASE/BRD/ Primer RD           
основно покритие: 
DEKO floor Universal 
+ посипка от кварцов 
пясък**          
финиш: DEKO floor 
Exclusive/ Universal
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ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ И СКЛАДОВИ ЗОНИ

Във всяка производствена фирма, много важна роля имат местата, където се 
складира продукцията. Складовата зона е изложена на интензивен трафик, 
непрекъснато движение на различни машини – мотокари, газокари или 
електрокари. Подовото покритие трябва да поема и най-тежкото натоварване.
DEKO floor удовлетворява изисквания на логистичните центрове и складови 
зони. Покритията са устойчиви на удар, износоустойчиви, с противохлъзгащ 
ефект, с възможност за тониране по RAL картел.
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Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и импрег-
нант (в закрити зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка 

DEKO floor Top
DEKO floor AS 1 или 
DEKO floor Hard

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и запечат-
ка (в закрити и открити 
зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка

DEKO floor Top
DEKO floor AS 2  

Гладка, дебелослойна   • Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal/
Extreme LD           

Релефна, с посипка от 
кварцов пясък**,
дебелослойна

** различните едрини на 
кварцовия пясък опреде-
лят различна степен на 
противохлъзгащ ефект на 
системата

• Силно износоустойчива
• Покритие с противох-

лъзгащ ефект
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor 
BASE/BRD/ Primer RD           
основно покритие: 
DEKO floor Universal 
+ посипка от кварцов 
пясък**          
финиш: DEKO floor 
Exclusive/ Universal
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ
СЪС СУХИ И МОКРИ ПРОЦЕСИ

В производствените помещения е изключително важно подът да е издръжлив 
на натоварвания, да се почиства лесно, да е издръжлив на интензивно 
движение на вътрешноцехов колесен транспорт, да е устойчив на износване, 
удари от тежки предмети, устойчив на вибрации. 
DEKO floor удовлетворява тези нужди, давайки решения за подовото покритие 
на производствените зони и за помещенията със сухи и мокри процеси. 
Системните решения са подходящи за химическата индустрия, текстилната 
индустрия и т.н.
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Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и импрег-
нант (в закрити зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка 

DEKO floor Top
DEKO floor AS 1 или 
DEKO floor Hard

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и запечат-
ка (в закрити и открити 
зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка

DEKO floor Top
DEKO floor AS 2  

Гладка, тънкослойна*  

* системата е подходяща 
и за стенно покритие                                  

• Бюджетно решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor  
BASE/ BRD/ Primer RD                      
финиш: DEKO floor 
Light*/ Exclusive/ 
Universal

Гладка,  дебелослойна                                • Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal           

Полиуретан циментово 
покритие с различна 
дебелина
LD – дебелина на слоя
2 – 4 mm
MD – дебелина на слоя 
4 – 6 mm
HD – дебелина на слоя 
6 – 9 mm
CDM – Холкери

• Отлична механична, тер-
мична и химична устой-
чивост

• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

Грунд (опция): DEKO 
floor BRD/ Primer RD 
опесъчен с кварцов 
пясък                  
основно покритие: 
DEKO floor EXTREME 
LD/ MD/ HD/ CDM
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ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

В хранително – вкусовата промишленост има редица изисквания към подовото 
покритие, като това то да се дезинфекцира, да е водонепромоцаемо, да се 
почиства лесно, да е издръжливо на високо термично, химично и механично 
натоварване, да е с висока степен на износоустойчивост, покрития с гладки 
повърхности или с противохлъзгащ ефект и др. 
Системите DEKO floor покриват тези изисквания. Системите от решения 
са подходящи за кланици, млекопреработвателни предприятия, месарски 
и колбасарски цехове, сладкарски цехове, магазини, супермаркети, хипер-
маркети, производство на безалкохолни и алкохолни напитки, консервна 
промишленост и др. 
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Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и импрег-
нант (в закрити зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка 

DEKO floor Top
DEKO floor AS 1 или 
DEKO floor Hard 

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и запечат-
ка (в закрити и открити 
зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка

DEKO floor Top
DEKO floor AS 2  

Гладка, тънкослойна*  

* системата е подходяща 
и за стенно покритие                                  

• Бюджетно решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor  
BASE/ BRD/ Primer RD                      
финиш: DEKO floor 
Light*/ Exclusive/ 
Universal

Гладка,  дебелослойна                                • Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal             

Полиуретан циментово 
покритие с различна 
дебелина
LD – дебелина на слоя
2 – 4 mm
MD – дебелина на слоя 
4 – 6 mm
HD – дебелина на слоя 
6 – 9 mm
CDM – Холкери

• Отлична механична, тер-
мична и химична устой-
чивост

• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

Грунд (опция): DEKO 
floor BRD/ Primer RD 
опесъчен с кварцов 
пясък                  
основно покритие: 
DEKO floor EXTREME 
LD/ MD/ HD/ CDM
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ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Подът във всеки обществен обект би следвало да поема интензивен 
пешеходен трафик, да е с добър декоративен вид, да се почиства лесно.
Подовите покрития предлагани от DEKO floor покриват тези изисквания и 
са изключително подходящи за търговски центрове, магазини, заведения, 
училища, детски градини, болници, офиси и още редица други помещения.
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Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и импрег-
нант (в закрити зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка 

DEKO floor Top
DEKO floor AS 1 или 
DEKO floor Hard

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и запечат-
ка (в закрити и открити 
зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка

DEKO floor Top
DEKO floor AS 2  

Гладка, тънкослойна*  

* системата е подходяща 
и за стенно покритие  
** (посипка от цветен
чипс)                             

• Бюджетно решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor  
BASE/ BRD/ Primer RD                      
финиш: DEKO floor 
Light*/ Exclusive/ 
Universal +  цветен 
чипс (опция)      
**запечатка: DEKO 
floor PU Sealant           

Гладка,  дебелослойна
* (посипка от цветен чипс)                                

• Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal +  цветен 
чипс (опция)      
*запечатка: DEKO floor 
PU Sealant

Релефна, тънкослойна 
тип „портокалова кора“

Възможност за тониране 
по RAL картел

• Икономично решение
• Лесна за почистване
• Покритие с 

противохлъзгащ ефект

Икономично решен 
грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD 
междинен слой:
DEKO floor Universal/ 
Exclusive                               
финиш: DEKO floor 
Universal Thixo

Релефна, с посипка от 
кварцов пясък**,
дебелослойна

** различните едрини на 
кварцовия пясък опреде-
лят различна степен на 
противохлъзгащ ефект на 
системата

• Силно износоустойчива
• Покритие с противох-

лъзгащ ефект
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor 
BASE/BRD/ Primer RD           
основно покритие: 
DEKO floor Universal 
+ посипка от кварцов 
пясък**          
финиш: DEKO floor 
Exclusive/ Universal
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В
„ЧИСТИ ПОМЕЩЕНИЯ“ 

Всеки производствен процес има специфични нужди. В така наречените „чисти 
помещения“ трябва подът да бъде гладък, да се почиства лесно, да не задържа 
прах, да е износоустойчив, да е с ниско или нулево съдържание на летливи 
органични съединения (ЛОС) и други. 
DEKO floor дава решения, покриващи изискванията на тези помещения. 
Системите от продукти се прилагат във фармацевтично производство, 
болници, клиники, лаборатории, оптични заводи, лекарски и медицински 
кабинети и т.н.
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Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Гладка, тънкослойна*  
* системата е подходяща 
и за стенно покритие                                  
** (посипка от цветен 
чипс) 

• Бюджетно решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor  
BASE/ BRD/ Primer RD                      
финиш: DEKO floor 
Light*/ Exclusive/ 
Universal +  цветен 
чипс (опция)      
**запечатка: DEKO 
floor PU Sealant          

Гладка, дебелослойна  
* (посипка от цветен чипс) 
                    

• Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal +  цветен 
чипс (опция)      
*запечатка: DEKO floor 
PU Sealant
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ОБСЛУЖВАЩИ И СЪПЪТСТВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ: 
АВТОСЕРВИЗИ, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ,

КОМАНДНИ ЗАЛИ, МАШИННИ ЗАЛИ И Т.Н.

Всяко обслужващо и съпътстващо помещение си има своите специфични 
изисквания към подовото покритие. Например да се почиства лесно, да 
е химически устойчиво, да има устойчивост на механични удари, да е с 
противохлъзгащ ефект и т.н.
DEKO floor предлага системи от решения покриващи всички тези изисквания. 
Подовите покрития от серията DEKO floor са подходящи за автосервизи, 
сервизни помещения, командни зали, машинни зали и т.н. 



17

Вид система Предимства на системата Продукти в системата Пиктограми

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и импрег-
нант (в закрити зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка 

DEKO floor Top
DEKO floor AS 1 или 
DEKO floor Hard 

Шлайфан бетон с мине-
рална посипка и запечат-
ка (в закрити и открити 
зони)

• Устойчивост на удар
• Защитава бетона от отде-

ляне на прах
• Подобрява износоустой-

чивостта на подовата 
настилка

DEKO floor Top
DEKO floor AS 2  

Гладка, тънкослойна*  
* системата е подходяща 
и за стенно покритие                                  

• Бюджетно решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor  
BASE/ BRD/ Primer RD                      
финиш: DEKO floor 
Light*/ Exclusive/ 
Universal             

Гладка, дебелослойна  • Икономично решение
• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD                
финиш: DEKO floor 
Universal             

Релефна, тънкослойна 
тип „портокалова кора“

Възможност за тониране 
по RAL картел

• Икономично решение
• Лесна за почистване
• Покритие с 

противохлъзгащ ефект

грунд: DEKO floor BRD/ 
Primer RD
междинен слой:
DEKO floor Universal/ 
Exclusive                                
финиш: DEKO floor 
Universal Thixo

Релефна, с посипка от 
кварцов пясък**, дебело-
слойна
** различните едрини на 
кварцовия пясък опреде-
лят различна степен на 
противохлъзгащ ефект на 
системата

• Силно износоустойчива
• Покритие с противох-

лъзгащ ефект
• Възможност за тониране 

по RAL картел

грунд: DEKO floor 
BASE/BRD/ Primer RD           
основно покритие: 
DEKO floor Universal 
+ посипка от кварцов 
пясък**          
финиш: DEKO floor 
Exclusive/ Universal

Полиуретан циментово 
покритие с дебелина

• Отлична механична, тер-
мична и химична устой-
чивост

• Лесна за почистване
• Възможност за тониране 

по RAL картел

Грунд (опция): DEKO 
floor BRD/ Primer RD 
опесъчен с кварцов 
пясък                  
основно покритие: 
DEKO floor EXTREME 
LD
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Опаковка: Комп. А: 3 kg, 10 kg; Комп. B: 3 kg, 10 kg
Разход: ~ 0,2 kg/m²
Колористика: Компонент А– прозрачна течност; Компонент В – кафеникава течност

DEKO FLOOR BASE
Двукомпонентен дълбокопроникващ епоксиден грунд

Предназначение:
• Запечатва порите на бетона и се използва за грундиране на 

основата с влажност <4%. Създава необходимата адхезия преди 
полагане на DEKO floor финишни подови епоксидни и полиуре-
танови продукти.

• Грунд за DEKO floor Universal, LIGHT и EXCLUSIVE епоксидни 
подови системи
Свойства:

• Нисък вискозитет
• Много добра дълбочина на проникване
• Отлична адхезия

Подходящи основи: Бетон

DEKO FLOOR PRIMER RD
Двукомпонентен епоксиден грунд, несъдържащ ЛОС (летливи 
органични съединения) при влажност до 4% в основата

Предназначение:
• За грундиране под DEKO floor епоксидни покрития  
• Като свързваща смола при полагане на епоксидни изравнителни 

замазки и попълващи замазки
Свойства:

• Отлична адхезия с бетонни основи
• Нисък вискозитет, отлично проникване
• Висока якост на сцепление, лесен за работа

Подходящи основи: Бетон

Опаковка: Комп. А: 4 kg, 10 kg, 200 kg, 1000 kg; Комп. B: 2 kg, 5 kg, 200 kg, 1000 kg
Разход: ~ 0,3 – 0,5 kg/m²
Колористика: Компонент А – прозрачна течност; Компонент В прозрачна течност
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DEKO FLOOR PRIMER BRD  
Безцветен двукомпонентен епоксиден грунд, несъдържащ ЛОС 
(летливи органични съединения) при влажност до 6% в основата

Предназначение:
• За грундиране под DEKO floor епоксидни покрития  
• Като свързваща смола при полагане на епоксидни изравнителни 

замазки и попълващи замазки
Свойства:

• Отлична адхезия с бетонни основи
• Нисък вискозитет
• Отлично проникване
• Висока якост на сцепление

Подходящи основи: Бетон

Опаковка: Комп. А: 6 kg, 15 kg, 200 kg, 1000 kg; Комп. B: 2 kg, 5 kg, 200 kg, 1000 kg
Разход: ~ 0,3 – 0,5 kg/m²
Колористика: Компонент А – бяла течност; Компонент В прозрачна течност

DEKO FLOOR HYDRA
Грунд за влажни основи

Предназначение:
• Двукомпонентен епоксиден грунд при полагане на полимерни 

подови системи върху много влажни основи
(над 6% влажност в основата)
Свойства:

• Не съдържа разтворители, със слаб мирис - 100% сухо вещество
• Не изисква допълнително изчакване за осушаване на влажни

основи - скъсява срока за изпълнение на подовата система
• Водонепроницаем, отлична адхезия с бетонови основи
• Полага се върху влажни основи без наличие на стояща вода. 
• Отлично проникване, висока якост на сцепление

Подходящи основи: Бетон, цим. замазки

Опаковка: Комп. А: 14,4 kg; Комп. B: 6 kg
Разход: 0.5 kg/m² в два слоя
Колористика: Компонент А – сива течност; Компонент В – жълтеникава течност
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Предназначение:
• Тънкослойно покритие за нанасяне с валяк върху бетонови и 

циментови замазки с нормално до средно натоварване напр.:  
складови и монтажни помещения, ремонтни работилници,
гаражи и товарни рампи и др. 

• Запечатващо покритие върху системи с посипка от
кварцов пясък.
Свойства:

• Отлична адхезия върху бетонни повърхности
• Устойчивост на химични и механични натоварвания
• Отлична износоустойчивост, непропускливост на течности
• Гланцова повърхност, икономичен

Подходящи основи: БетонОпаковка: Комп. А: 20 kg;
Комп. B: 4 kg
Разход: ~ 0,4 – 0,6 kg/m²
Колористика: Разширена 
цветова гама по RAL картел

Предназначение:
• За изпълнение на интериорни епоксидни подови покрития 

със средна устойчивост на трафик и химически вещества. 
• Не е подходящ за места с постоянна експозиция

на влажност и пари.
Свойства:

• Отлична адхезия върху бетонни повърхности
• Устойчивост на химични и механични натоварвания
• Може да се нанася върху хоризонтални и вертикални основи

Подходящи основи: Бетон

DEKO FLOOR LIGHT
Двукомпонентно цветно тънкослойно епоксидно подово 
покритие, на база разтворител

Опаковка: Комп. А: 15 kg, 200 kg; Комп. B: 4 kg, 165 kg
Разход: ~ 0,13 – 0,15 kg/m²
Колористика: Транспарентен цвят и с разширена цветова гама по RAL картел

DEKO FLOOR EXCLUSIVE
Цветно тънкослойно двукомпонентно епоксидно подово 
покритие, несъдържащо разтворители 
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DEKO FLOOR UNIVERSAL 
Двукомпонентно цветно саморазливно епоксидно подово 
покритие, несъдържащо разтворители

Предназначение:
• За защита на бетонни подове, подложени на нормално до сред-

но механично натоварване (болници, лаборатории, складове, 
кухни, училища, шоуруми, магазини, гаражи, търговски обекти). 

• Многофункционален продукт, приложим като финишен запе-
чатващ слой върху системи с посипка, така и като саморазлив-
но подово покритие.
Свойства:

• Устойчивост на механични натоварвания
• Плътна и гладка повърхност (при гладка система)
• Противоплъзгащи повърхности (при системи с посипка)
• Не съдържа разтворители, добра химическа устойчивост
• Устойчивост на течни субстанции

Подходящи основи: Бетон

Опаковка: Комп. А: 19 kg, 190 kg; Комп. B: 5,1 kg, 204 kg
Разход: ~ 2,0 kg/m² ; Колористика: Транспарентен цвят и с разширена цветова гама по RAL картел

DEKO FLOOR UNIVERSAL THIXO
Цветно тиксотропно епоксидно подово покритие, несъдържащо 
разтворители за постигане на текстурирана повърхност 

Опаковка: Комп. А: 19 kg;
Комп. B: 5,1 kg
Разход: ~ 0.6 – 0.8 kg/m²
Колористика: Разширена
цветова гама по RAL картел

Предназначение:
• За защита на бетонни подове в помещения, подложени на 

нормално до средно механично натоварване (болници, лабо-
ратории, складове, кухни, училища, шоуруми, магазини, гара-
жи, търговски обекти, подземни паркинги). 

• Подово покритие в помещения с изискване за лек противох-
лъзгащ ефект и лесно почистване.

• Като решение, подобряващо общата визия на пода в помеще-
ния и зони с предварително изпълнени разлики в нивата и 
кривини в основата, чрез т. нар. ефект на повърхността „пор-
токалова кора“.
Свойства:

• Устойчивост на механични натоварвания
• Противoхлъзгаща повърхност (тип „портокалова кора“)
• Добра химическа устойчивост

Подходящи основи: Бетон
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DEKO FLOOR AS – 1 
Прозрачен импрегнант за бетонни подови покрития
Еднокомпонентна акрилна смола на база водна дисперсия 
несъдържаща органични летливи съединения 

Опаковка:
28 kg, 10 kg
Разход:
~ 0,10– 0,25 L/m² слой
Колористика:
Бяла течност

Опаковка:
20 kg, 5 kg
Разход:
~ 0,10 – 0,25 L/m² слой
Колористика:
Разширена цветова 
гама по RAL картел

Предназначение:
• Като запечатка на шлайфани бетонни подови покрития. 
• Като покритие за редуциране и отстраняване на прахоотделяне-

то, както и за подобряване на хидрофобните свойства на бетонни 
подове, циментови замазки и др. в закрити и открити зони.
Свойства:

• Отлична адхезия с бетонни основи
• Нисък вискозитет
• Не пожълтява 

Подходящи основи: Пресен/стар бетон

DEKO FLOOR AS – 2
Прозрачна/цветна запечатка за бетонни подови покрития 
Еднокомпонентна акрилна смола на база разтворител

Предназначение:
• Като импрегнант на шлайфани бетонни подови покрития. 
• Като импрегнант/ покритие за редуциране и отстраняване на 

прахоотделянето на бетонни подове, циментови замазки и др.
Свойства:

• Отлична адхезия с бетонни основи
• Нисък вискозитет
• Отлично проникване
• Не пожълтява

Подходящи основи: Пресен/стар бетон
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DEKO FLOOR HARD
Импрегнант на силикатна основа 
Дълбокопроникващ втвърдител за циментови настилки

Опаковка:
25 kg
Разход:
~ 0,5 – 0,7 kg/m²
Колористика:
Прозрачен

Предназначение:
• DEKO floor Hard е силикатен продукт на водна основа с нисък 

вискозитет, благодарение на което притежава дълбоко прониква-
ща способност. Прониква в дълбочина на няколко сантиметра и 
когато изсъхне, подобрява кохезията на циментовите повърхности.
Свойства:

• Заздравяване в дълбочина на бетонови повърхности с ронлива 
повърхност или за увеличаване на механичната устойчивост;

• Заздравяване на циментови замазки, които се ронят или отделят 
прах (причинени от прекъсване на хидратацията или недостиг на 
свързващо вещество)

• За импрегниране и като грунд против отделяне на прах върху 
циментови основи
Подходящи основи: Циментови настилки

Опаковка:
25 kg
Ръчно полагане:
~ 1,5 – 2,5 kg/m²
Механично 
полагане:
~ 3 – 5 kg/m²
Колористика:
сив цвят

DEKO FLOOR TOP/ DEKO FLOOR TOP QC
Посипка за шлайфан бетон /
Посипка за шлайфан бетон от кварц-корунд 

Предназначение:
• DEKO floor Top - Повърхностен втвърдител от чист кварц за ин-

дустриални бетонови подове подложени на високи натоварва-
ния; За защита на бетоновите подове в индустриални и търгов-
ски помещения, подложени на тежко натоварване и интензивно 
движение.

• DEKO floor Top QC - Повърхностен втвърдител от кварц- корунд 
за индустриални бетонови подове подложени на високи 
натоварвания; За подове в производствени цехове и складови 
помещения, летища, логистични центрове, паркинги, търговски 
центрове, рампи и др.

Свойства:
• Специално разработен за външно полагане;
• Издържа на големи температурни амплитуди;
• Устойчив към соли против замръзване 

Подходящи основи: Пресен бетон
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DEKO FLOOR EXTREME LD/ MD/ HD
Високоякостно полиуретан – циментово подово покритие
Трикомпонентна полиуретан-циментова подова саморазливна 
замазка с различна дебелина 

Предназначение:
• За изпълнение на подово покритие в зони подложени на средно 

до високо механично натоварване и абразия, в съчетание с хими-
ческо и термично въздействие, като:
- производствени помещения със сух или мокър процес в 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост
- хладилни помещения
- лаборатории
- предприятия от химическа промишленост
- зони, подложени на тежко натоварване и абразия.
Свойства:

• Отлична адхезия върху бетонни повърхности
• Много висока устойчивост на химични и механични натоварвания
• Запазване на свойствата си в широк температурен диапазон:

-30 ÷ +120°C без да се нарушава връзката с бетоновата основа
• Отлична износоустойчивост
• Не съдържа летливи органични съединения (ЛОС)

Подходящи основи: Бетон

Разход: ~2,0 kg/m²
Колористика:
син, червен,
зелен, сив,
жълт, бежов

Опаковка:
Компонент А
Компонент B
Компонент C

HD
2.5 kg
2.5 kg
20.0 kg

MD
2.65 kg
3.20 kg
20.0 kg

LD
2.34 kg
2.10 kg
6.00 kg



25

Предназначение:
• В комбинация с останалите продукти от серията DEKO floor 

EXTREME за изработка на холкери в помещения подложени на 
екстремно въздействие от механично натоварване, в съчетание с 
химично и/или термично въздествие, като:
производствени помещения със сух или мокър процес в 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, както и 
зони подложени на термошок
- хладилни помещения
- лаборатории
- предприятия от химическа промишленост
- зони, подложени на тежко натоварване и абразия.
Свойства:
• Отлична адхезия върху бетонни повърхности
• Много висока устойчивост на химични и механични натоварвания
• Запазване на свойствата си в широк температурен диапазон:
-30 ÷ +120°C без да се нарушава връзката с бетоновата основа
• Oтлична износоустойчивост
• Не съдържа летливи органични съединения (ЛОС)
Подходящи основи: Бетон

DEKO FLOOR EXТREME CDM
Трикомпонентен полиуретан – циментов разтвор за оформяне на 
холкери и завършващи детайли за връзка стена – под с дебелина 
2.0 ÷ 9.0 mm 

Опаковка: Комп. А: 2.5 kg; Комп. B: 2.5 kg; Комп. С: 20 kg 
Разход: ~2,0 kg/m²
Колористика: син, червен, зелен, сив, жълт, бежов



РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

26



РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

27




