
VSYPY PRO LEŠTĚNÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Suché vsypové směsi DURAMO určené k vytvoření mechanicky odolného 
povrchu betonových podlah. Použití vsypů omezuje sprašnost podlah, vytváří 
vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození a zároveň usnadňuje 
čištění a údržbu. Vsypy DURAMO obsahují stejné cementy jako betony CEMEX, 
což usnadňuje provádění a redukuje vznik delaminace a krakeláže.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY PRO BYTOVÉ A PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Řada interiérových samonivelačních stěrek pro profesionální použití, vhodných 
k vytvoření vyrovnávací nebo finální nášlapné vrstvy v bytových, občanských 
nebo průmyslových prostorech. Tyto stěrky je také možno použít k opravám 
poškozených průmyslových podlah. Stěrky DURAMO jsou vyráběny v 8 barevných 
variantách – šedá, zelená, žlutá, červená, černá, modrá, cihlová a hnědá.

PENETRACE PODKLADU
Penetrační a uzavírací hmoty DURAMO na bázi akrylátových a epoxidových 
pryskyřic. Slouží k omezení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů 
a zvýšení přídržnosti dalších aplikovaných podlahových vrstev. Opravné hmoty 
určené k opravám prasklin a výtluků v podlahách.

IMPREGNACE PODLAH
Speciální impregnační hmoty zajišťující hloubkové proniknutí do minerálních 
podkladů a vytvářející pevný, nenasákavý povrch, odolný vůči znečištění a tvorbě 
skvrn. Impregnační nátěry vykazují stálou účinnost. Podle použití jsou akrylátové, 
epoxidové a polyuretanové.

DURAMO
produkty pro realizaci průmyslových podlah



Vsypy pro průmyslové (pancéřové) podlahy
Název produktu Popis produktu Balení (kg) Spotřeba Cena Kč/balení

bez DPH
Cena Kč/balení

včetně DPH

Duramo quartz Křemenný vsyp pro lehký průmyslový provoz 25 3–4 kg/m2 179 217

Duramo metalic Metalický (syntetický korund) pro průmyslové prostory
s lehkým až středním provozem 25 3–4 kg/m2 199 241

Duramo corund Korundový vsyp pro průmyslové prostory
se středním až těžkým provozem 25 3–4 kg/m2 238 288

Duramo carbide Syntetický diamant (karbid uhlíku) pro průmyslové prostory
s těžkým provozem. 25 3–4 kg/m2 275 333

Samonivelační stěrky
Název produktu Popis produktu Balení (kg) Spotřeba Cena Kč/balení

bez DPH
Cena Kč/balení

včetně DPH

Duramo level 550 Podkladní hrubozrná vyrovnávací stěrka, 5–50 mm 25 1,8 kg/m2/mm 300 363

Duramo level P530 Podkladní vyrovnávací stěrka pro vysoké zatížení, 5–30 mm 25 1,8 kg/m2/mm 390 472

Duramo levelit 230 Podkladní jemnozrná vyrovnávací stěrka, 2–30 mm 25 1,7 kg/m2/mm 355 430

Duramo levelit F415 Finální stěrka (nevyžaduje ochranu podlahovou krytinou) do dílen,
garáží, chodeb, sklepů, 4–15 mm 25 1,7 kg/m2/mm 620 750

Duramo levelit F515 Finální stěrka do vysoce zatěžovaných provozů  
a k opravám průmyslových podlah, 5–15 mm 25 1,9 kg/m2/mm 690 835

Duramo levelit flex
Pružná dvousložková samonivelační stěrka určená k renovaci

a opravám popraskaných betonových ploch, asfaltových, dřevěných
nebo keramických podkladů, 1–4 mm

32,5 1,6 kg/m2/mm 1 469 1 777

Penetrace podkladu
Název produktu Popis produktu Balení (l, kg) Spotřeba Cena Kč/balení

bez DPH
Cena Kč/balení

včetně DPH

DURAMO primer Universální akrylátová penetrace na minerální podklady.

1 0,2 l/m2 125 151

5 0,2 l/m2 495 599

25 0,2 l/m2 2 225 2 692

DURAMO primer epox
Epoxidová penetrace na zpevnění nesoudržných podkladů,
kapilárnímu utěsnění nebo vytvoření spojovacího můstku

na nenasákavých podkladech. Pro podklady do 4% vlhkosti.

5 0,5 kg/m2 1 050 1 271

28 0,5 kg/m2 4 060 4 913

DURAMO primer epox W
Epoxidová penetrace na zpevnění nesoudržných podkladů,
kapilárnímu utěsnění nebo vytvoření spojovacího můstku

na vlhkých a mokrých podkladech.

5 0,5 kg/m2 1 300 1 573

28 0,5 kg/m2 5 180 6 268

DURAMO epostik Epoxidová hmota k sešívání trhlin v podlahách. 4,6 0,3 kg/bm 1 081 1 308

DURAMO thixo

Hydrofilní thixotropní přísada tzv. „zahušťovací peří“ do epoxidových 
pryskyřic. Používá se tam, kde je nutno udržet pryskyřici ve svislé poloze 

tak, aby nestékala. I malé množství prášku činí směs tixotropní. Umožňuje 
stěrkování a vyplňování při opravách širokých prasklin.

1 20–50 g/1 kg 350 424

Impregnace podlah
Název produktu Popis produktu Balení (l, kg) Spotřeba Cena Kč/balení

bez DPH
Cena Kč/balení

včetně DPH

DURAMO acrylak Akrylátová impregnace (sklepy, chodby, sklady, dílny...)
1 0,15 l/m2 199 241

5 0,15 l/m2 785 950

DURAMO finepox Epoxidová impregnace zpevňující (garáže, dílny...) 25 0,2 kg/m2 6 125 7 411

DURAMO polylak Polyuretanová impregnace s vysokou odolností vůči vzniku
povrchových škábanců a UV stabilitou (nežloutne).

5 0,03 kg/m2 1 800 2 178

18 0,03 kg/m2 5 760 6 970

Uvedné ceny jsou bez dopravy. Uvedené spotřeby jsou přibližné. Přesná spotřeba může být ovlivněna teplotou, povahou a nasákavostí podkladu.

Pytlovaný anhydritový potěr
Název produktu Popis produktu Balení (kg) Spotřeba Cena Kč/balení

bez DPH
Cena Kč/balení

včetně DPH

AnhyLevel BS Anhydritový potěr aplikovatelný v tloušťce 15 až 70 mm. 25 1,9 kg/m2/mm 140 169

Ošetřovací postřik na průmyslové podlahy
Název produktu Popis produktu Balení (l) Spotřeba Cena Kč/balení

bez DPH
Cena Kč/balení

včetně DPH

Duramo protector Ochranný postřik na čerstvé podlahy se vsypem,  
zamezující předčasné ztrátě vlhkosti.

5 0,15 l/m2 700 847

25 0,15 l/m2 3 200 3 872

200 0,15 l/m2 24 000 29 040
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