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Aplkacel€kulé ma ly Baroc

Ap káciá tékutéj ma ly Farcc

@
Pósyp kiem č]lým piskem. aby

bylá dódlžena potiebná sia Vrstvy

Posyp krř€m č lým p€skóm, aby

bo a dódržaná potr€bnás a Vrstvy

o
Holový póV ak z tekuté

maly v láhvóvné

Hoiový nátď z t€kltej ma ty

ňá qláčiáln f ]áš

aroc
Povlaky podlah .Ra roc" ch rán i belon pied ag resivn i zátěži/namá-
hánirn, Zdokonalu]i betonoVé konstrUkce nebo upravu]i/rněni je] ch
povrchové Vastnost], zVyŠU i eiich odo nost prot otěrLr a taku,
LrrnožňUji lepši a dokonalejšič štění nebor ]sou bezespárové, b8z

Nejčastěji poLrživané pojiva]sou epoxdová pryskyřice (EP)a poly-
urelan (PUR), Po ymety melakrylái (P[4MA) a poyester (UP) se
použivají]€nVeZVášlnich piípadech,

.Raroc" jé aplikován/pokládán ve 3 staídardních provedeních:
- povlak z tekl]té ( lé) pryskyřice

65% pniva,35% po]Va lr adký povrch siaVrsivy3-5mm
povlak Z tekuté ( lé)maty (povlak s posypern)
75% pniva,25% po]Va, protisk L]zoVý povlch, sia Vrslvy
3-8nrnr

Povlakyztekuté (lité) pryskyřice s hladkýrrr povrclrern ]sou Vlrod-
né jako podlahové pov]aky pío snadnou údržbu, převážně suché
provozyanebo prosiory které VyŽadLr]i nlenzVniČŠléni, napi pro
story pro výíobu iišléných spo]ů aboíatoře, nemocnični píostory
di]enské plostory pío přesnou Výrob!, ae také skadovacíhay,

Povlakyztekuié (lité) malty s hrubým proisk Uzovým povrchern,
JsoU Uřčené pro mokré píovozy a prostory s Vysokým mechan c-
kým zaiiženirn jako napi píovozy pro zpíacování ovoce, mléká-
íenské provozy jatky a Všeobecně poilavinářské píovozy. .Raroc,
posky,tuje též žnamen toLr ochranu před účinky kyseLn napi V

gavanovnách a v provozech Úpíaven vody,

Povlakyzumělýchpryskyřic.Raroc,]soupouživányVnovostav
bách, pro údížbové a sanačnípráce a rcVněž také lam, kde hía]e
V€lkouío časovýíaklor.

.Baloc" dáVá prostolu též barvu
Ke zbaíVeni slouži anorgancké pgrnenly a zabaívené křernčté
pisky, PoVaky ]e možno Vyhotovii standardně V zelené, č€rvené,
šedé nebo okrové barvě, Př větších loz]ohách ploch jsou nrožné
dalši barvy d e Vzorniku "RAL",
DekoratVni povaky sloužípři použli prc odpovida]iciúče k obo-
haceniVašiclr prostol, Jako např:

tekuté ( lé)povaky podtah s posyp€m barevnými .čipsy'
UpinkyV prodejnich prostořáclr, Výsiavniclr haáclr apod,

- povaky z iekLrté ( té)rnaty s barevnýrn kiemič týnri pisky V

rnokrých píovozech jako]sou kLrchyně, skepy, atd,

sánace pomocí podláhových povlaků .Raroc,
Povaky Raroc ]sou Vhodné obzvláště pro sanac celých píoslol
Dúležiiý přitom]e "zdíavý" podkad nebovrchniVrstva, kierá musi
být př pravena odpovdajícirn způsob€m,
Baroc může býl pokládár dokonce na dlaždice, na porušený (stlá-
Vený) beion nebo na litý asfalt, V těchto připadech ]e Však iutné
provési předem objasněnina mistě,

Radix je specialista na sanačnípráce, držíme termínyI
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Raroc - bezespárovlý průmyslov,ý podlahovrý systém nabázi umělých
pryskyřic. Pro vysoce náročné použití - ve všech průmyslorr,ých oblastech.

Raroc - bezšpárový priemyslový podlahový systém na bázi umelých živíc.
Pre vysoko náročné použitie - vo všetkých priemyslovlých oblastiach.

Podlahové nátery.Raroc, chřána betón pred agí€síVnoLr záiáoul
nanrálranim, ZdokonaL!]ú betonové konširukc e a ebo uplavu]ú/me-
nia ich povrchové vaslnosii, z!ryšUjú ch odonosť protioleru a taku
!možň!jú lepšie a dokonaejšie čišten e, ebo sú bežšpárové, b€zp

Najčaste]šje použíVané po]ivá sú epox dová žVca {EP) a poly!€lán
(PUB) Polymetylrneiakryál (PMMA)a po yester (UP]se použíVa]ilen
Vo zV ášhych prípadoch.

(Haroc, ie aplikovaný v 3 štandardných vyholoveniachI
náier z tekut€] (l atej) ž V ce
65% p nVa 35Dlo pojVa|hadký povrch, s aV6tVy3 -5 nrm

- náter z tekule] (l atej) rnally (pov ak s posypon,l)
75a/a p|ýa 25% pclýa,p"ol sklzo,4' povrch, sja Vrsi!ry 3 8mm

Náteřy z tekulei (liatej) živice s lriadkýrn povlclrom sú Vlrodné ako
pod ahové nátery pre]ednoduchú údržbL] plevažne suclré prevádzky
alebo priestory kioíé Vryžadu]i ntenzevne č sten e, napr priesiory píe
Výrobu e ektrol€chn, súčiastok, aboratóíá, n€rnocn čné prestory
dieenské prestory pre presnú Výrob!, ale t]ežskadovace haly,

Nátery z lekutej (liatej) malty s hrubýrn prci sklzo,4rm povíchom,
sú Určené pre rnokré prevádzky a priestory s \,rysokýrn mechanickýrn
zaťaženirn ako napr. prevádzky pre spracovanie ovocia, mLeká€nské
prevádzky, btúnky aVš€ob€cne polravinárske j€dnotky, 

"Raroc" 
po

sk),,l!j€ t ež znam€nitú ochranu pred účnkamikyselin napr V galva-
n zovn ach aV prcVádzkach úpíaw Vody.

Nátery z umelých živíc .Raroc, sú použivané V novostavbách, píe
údržbové a sanačné píáce a tež tam, kde híá Velkú úloh! časový

.Baroc, dává priestoru tiež farbu
Na Zaíaíb€n e s úž aano0anické p gmenlyafarcbné kremič lé p esky,
Nát€ry j€ možné !ryhotoviť štandardne V zel€nej, červene], šedeja]e
bo okrove] farbe, Pr Váčšiclr íozlohách p óch sú možné d'a š e farby

Dekonlivne nátery súžia pr použilipre zodpoveda]úc úče]k oboha
tenuVašch pr]estorov Ako napr:

tekuié liate) náiery podláh s posypom farcbným "č psarrl],,/
Up enkam V pr€da]ných priesioroch \^rsiavných ha ách a pod

- nátery ž ieklte] ( iale]) ma ty s íaíebnýrni k€m čininri pieskarn] V

1o."j l p,e,ddl"dh,d.o5 . h yl- p,n -dlo,

sanácia pomocou pod]ahol^ich náterov .Baroc,
Nálery Faloc jsou Vhodné zv ášl pre sanáciu ceých prestorov
Dóežii pí lom je "Zdra,4r" podk ad a ebo Vrchná Vrciva, ktorá rnusi

b,,i piprav€ná zodpoveda]úcim spósobom,
Raroc móže b\,,t položený dokonca na dlaždce, na porušený (stráve
ný) betón alebo na iaty asíall, V §'chto případech ]e Však nutné Vyko
nai Vopred posúdeni€ na m este,

Rádixje špecialista na sanačné práce, dodržujeme lermínyl



Raroc - drrání kvalitní beton
kvalita betonu
Pouze opl íná ni kval ta podkladL] je] může při ap ikac Baroc chlán t
a zdokonalovai, Beton rnusizachycovat tahová napěii, která nrohoL]

Vzn kai předevšim př iepelném zatiž€ní, Pevnost betonu V t aku by
mě a odoLávat očekávanérn! zatíženi

Raroc \,ryžaduie čisii, od cemenio\4ich lsazen n a nečistot ZbáVený
betonový povlch. KoVoVé a loiu]ící násiroje žesiu]í fuorbLr cemen_
lových Usazen n na povíchu beionu, Krycivísiva rnusi b,l tedy při
Vryhoiovení "seiřena" dř€Věnou slěkou,

Raroc - chráni kvalitný betón
kvalita betónu
Len opiirnálna kvalta podkladu ho móže pri apl]káci Raroc chránil
a zdokonaovať. Betón rnusí zach},iáVať t'ahové napátia, ktoré rnóžU
Vzn kať pÉdovššetkým pr tepeLnom zalažení, Pevnosl betónLr V l aku
by ma a odoláVať očakáVanérnu zaťažen u,

Rarcc Vlžaduje čisti, od cemeniových usadenin a nečjstót Zbavený
betónoyý povrch, KoVoVé a rotljúcí nástro]e zos]luji tvoíbu c€menlo_
vl'ch usadénín na povícht] beionu, Krycia Vrsfua mL]siby,t teda pri
Whotovení "zokelá, drevenou si eíkou,

Povlaky z tekuté (lité) malty
Pokládajíse přimo na lysoc€ kval tní konslrrrkční beton, cernentové
Usaz€niny na povlchu belon! mud býl odslraněny olryskánírn n€bo
oírézovánírn. Neíovnosl se Vypni maliou z Lrměé pryskyřce, Př
cemento\^ich kíycich vrstvách neni předúprava obvykl€ nuiná,

Náteíy z tekutej (liatej) malty
K|adú sa pramo na Wsoko kvaltni konstrukčný betón, cementové
Usadennyna povíchu belónu mus a b\,,i odstlánené otryskanim nebo
oí€zovanim, Nerovnost sa \,}p n a ma lou zo ž vice, Pri cemenio\^ich
kíycich v§tvách nieje pledúprava obrykle nuiná,

U podlaho\r'ich ploch V rnoko'ch prcVozeclr ]e iřeba V},tVoř t ]iž v beio_
nU 2 3% spády,

vlhkost
Baroc se pok]ádá j€n na suchý podklad (rnaxirnálni zby,tková Vlhkosl
3%). Aby se žádná Voda nedostaa přes belonovou konstrlkci na
Zadní (spodni) stranu Faroc, musi se V nuiných případech provésl
parotěsný užáVěr,

U pod ahoqjch plóch V nroklích prevádzkach je treba t}4vořii Lrž V

beióne 2 -3 % spády.

Raloc sa kad e l€n na suchý podk ad (nralinrálna zby,tková V hkosť
3%J, Aby se žadna Voda nedosiala cez betónovú konšiíUkciu na za_

dnú (spodnú) siran! Raroc, musi se V nLriných pripadoch rcaizovať
paroiesný UzáVer,

spáry
Protože povlaky Rarcc ivrdnou bez smŇěni, L]šetří se spáry V rovinné
ploŠe, Exisiující stavebni spíry je třeba převzil, spáry jsou také nut
né iam, kde by mohla vžniknout souhra horizoniá nich a vefiikáních
siavebnich spári nebo př zavěšenFh íasádách-V mokrých provozech
se doporučUjé aplikovai dlouhodobě spámvé tásnění (iěsníci píoti ka,
pa nárn) s lěsnícípáskou á Vy,tmelenou spárou-

při návažnostech na \^itahové dv€b nebo jiný dí]h podiahového
pov]aku musí být přechod zesílen, Pokud to bud6 zanedbáno exisiu-
]e nebezpečí, že pii pře]ezdu těžkého nákladtr budé povlak qtlučen,
odsiraňUjerne cementovou vístMr na šiřku ca 30 cm a \rytvářím kliin až
do3 cm;tim se žabezpečí zesilen í,

dopolučuje aplkovať dlhodobo špárové iesnenie (tean]ac6

)ci-dn,s tes-id, o- oashou a vrne enou špáou,

Pli na ui{ahové dve€ aebo iný druh podláového
zos lnený Pokia'to bude zanedbané exisiuienálerU

nebezpďís, -.likého nákladu blde náler poškodený
VrstVLr na šířkLr ca 30 cn] a \4^valame ldin

tekutá maltÁ nebo tekuťi povlak z Barcc
tekuta mafta aleba tekutý náter Rarac

lslva 2 cenenfu Pc 450

špáry
Pretože nátery Raroc fuídnú bez zmršťovania, ušell

až do3 cm|tým



ooG)
PoV aky pod ah Raroc

pío rŮzná použ li

Nátery podláh Bároc pr€ róžne
po!Žte

odolňost proli chémikáliím
(20ec,l2úěsicÚ)

Tak s€ chová]i dzné systémy

"Raroc, prol óhemickým VlVŮň,
výs edky ověřené náši vlaslii

abólatořijsóU p atné ]ako
ukdate e po práktioká použiti,

a = siá ý/odoliý / o = nestabini

odolnosl proti chéfr ikáliám
(20"c, 12 mesiacov)

Tak so chóvajú Ózne syslémy

"Fatoc" ploti .hem ckým Vpyvoň.
, Výsledky ovéiené našim abóGlóriom

, sú p atné akó ukazovatel€

, pÉ prákiické použ le
I a = stálý/odo ný / o = nestab lii

Sběrné jímky

speciálně pro záchytné jimky!
Pokud]so! nuinéV chránéných slavbách ]ako]sou sk adyche]Ťikálii
nutné spáry iak je nutno ie V}tvořit mimo mokíé provožy,

Průrazy bélonovou konslrukcl
Věo bV oi1 po\.o íd,o- lai.7ena pl'ra7,n pr,n\,n pres
ocFld-o- bFlonovo, \r5l,/, V - -n\cn oioaoec- .ap,, o prosl-
0e('|polldbl, ce ly'o oíovedo c ocl.an^\Ť oou?o,en l l, oL LZ ,

Prierazy betónovotr konštrukciou
[,4d o b/ o},1, pol.t ,e Ťo Ťo/n!, zared7ene p,"ld7on pie "oŤLA7 och?n-ou belo o\ - ].shu, V -. t4lch o, pdoeLh, ndp. p, ple
d_pocL ool Lo ,a rclo rAalz-i- s o--,an-/fl oo.1lo.o,1 7 1Lo1
(tzý Fuilerlohrl

stěnové sokly
sténové sok|y rnusí být v pot€V nářských prcVoz€ch d e norem EU
q?b.vPn, -aooenn, tJ oo\ouc ch sp.,o,4L- o"-o-ů -eoo pj za\e
5é, V-' sLéno\^'cl- decljch jso, J oe'L,ís.\e "ul-" 5Jro osne
sok y.

stenové sokle
Si€nové soke musia q,,t V potraviná§kych prevádzkach podl'a,oi er FU ,\ba,"^e zaoo"nlŤ LJ olá\a -c,Ll .oalo,, ,F belo-o,
a'ebo pn ?a\esen,c| ste, o, ic- ooJaa(- l,,a del alej \,ťve,,ln"
samonosné sokle

Zberné žl'aby
Špeciálne pre zberné žlaby|
Ak sJ - .Ine \ cn,d, e-,ch sla\béc, dlo s- 5t do, C-eri(d' n_(ne
Špáry ]ah ]e rutn€ ch Vy,iÝol t mirno nrokre pr esior!

koncentracé / koncertrácia
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epoxidová pryskyřice (EP) PoyL]rďhan (PUR)
Baroc Bařoc

epoxdová ž]vca {EP) PolyuÉihan (PUR)

o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

čindolčindo

Kyse]ina mravenčíi Kyselina rnravčia
cpavek / Cpavok
BenzinlBenzín
Kyse ina chromová / Kyse]ina chrornová
Kyseiina octová / Kysel na ociová
Eiylalkoho / Elylalkohol
ovocné kyse]iny/ ovocné kyse ]ny
Kyseiina ml€čná / Kyse]ina mliečna
Minelá]ni o e] 1 N,4inerálny o]ej

]\i]otorový olej1 Moioro\4' olej
LOL]h sodnýl Lúh sodný
Kyseiina dus]čná/ Kys€ ina dus čná
Kysel na solná / Kyselina so ná
Kyse ]na sohá] Kyselina siíová

a
a
a
(,)

a
a
a
a
o
a
a
o
a
a

a
a
o
o
a
a
a
a
a
a
o
o
a
a
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Nerezová pód ahóVá ýplsl se

zabudovaným košem

na zách!,1 nečistót

Ne€zová podláhóVá VpUs1 so
zabudóvaným košom

na záclryt neó štói

@
Vzol k ašckého provedéni

nďezového Ž ábkoveho
svodnélio syslemu

Vzol k as]ckého VyhótóVen a

nereroýého ž abkového
žvódneho systemu

Speciálně v potravinářství o
doporučujeme zabudování
nerezoqých žlábkov,ých svodů
a podlahoyých vpustí.

Pod]ahová VpuSť ie Zhotoven Z nerezové oce i mate-

riá u 1,4301 nebo 1,457'], Zabudovaný koš na Záchyt

nečistot usnadňu]e čištění a je současně bezvadný
prot Zápacho!ry uZáVěr, Podlahová vpusť může být

individuálně připojena k iakémuko|iv odpadovému
systému, o tom, ]aký kr},t Vpustě bude použit, bude
rozhodovat neien n,]nožství odváděné kapa|ny, ale i

požadované Zatžení,
NoVě u/n/inutý žjábko\^i, systém Z nerezové ocei
(1,4301 nebo 1,4571) soužík jímáníVětšího množStví

kapalny, spád, Vyivořený Ve žábku, Zabezpečuje

nevratný odiok, ZakMí ize snadno odnímat a umož

ňuje tím potřebné čistíci práce a mikrobologickou
kontrolu po celé délce žlábku. Výška zabudování je

rnalá, Díky robustnín,]u provedení Ze žiábkový systém
přeiždět i Vysokozdvižným Vozíkem,

Speciálne v potravinárstve
doporuěujeme zabudovanie
nerezorlých žl ia b kov,ých

zvodov a podlahouých vpustí,
Podlahová Vpust ]e zhotovená Z nerezovei ocel rna,

ieriálu ],4301 a ebo ] ,457] , Zabudovaný kóš na zá,
ch},t neč stót U ahču]e č sten e a je Súčasne bezvadný
prot Zápachový uzáVer Podlahová Vpusl móže b!ť
ndViduálne prpo]ená k akérnuko Vek odpadovérí]u
systému. o tom, aký kryt Vpuste bude použitý, bLrde

rozhodovať n e en n,]nožstvo odVádzanei kvapa iny, ale
požadované zaťaženie,

NoVo Vyvinutý ž abkový sysiém z nelezovej oce]
(1,4301 nebo1,457]lsúž kZáchytuVáčšlehomnožstva
k\apa 1y' spad, ,,Lo,o1/ , Z'lao.-, laoeloeČuje 1eV

ratr} odto-, Z..]tie,d Oa a1\o odoo,aťa -.rožiJe
tým potrebné óistiace pláce a m krobiologickú kontro,
lu po celej d žke ž ]abku. Výška Zabudovánia ie malá,

Vdaka robustnérnu Vyhotoven U je možno žlabkový
Systérn prechádZať VysokoZdV žným VoZíkom,

ob asl použiíi 0b asi poLržiti Raroc EP Baroc PUB Raroc UP
Rároc PUB Raroc UP

Potrav nV nápo]e i Poiíav nV nápo e a a
Strcjirenstvi i strqárensfuo a a
Uprava povíchl]i l]pnva povrch!

{qalvanov.V, ivdé chromováni) ] (qalvanzovne, ivrdé chíomovn e) a a
chem e, vodni ochrana i chém]a, vodnáochrana a a a
Komelčnipoužií] Komerčné použ t e

(plode]ny Výsiavní prostory) i (predejne, \4'slavné pr estorr') a a

ll,i -l
Jll,á|
lll@irB

š

*

Když S nás Zvo|íte Za svého partnera, uč nite Velmi dobrou

Volbu,V},v'!írne, W4vářime a ap iku]eme pod ahy na báiumě-
lých pn/skyřic, Máte všedlno "z 

jedné ruky,. Náš úspéch

jeVáš Zsk, Badix by Za]ožen V rocel929 a provádíaplikaci

podtahovlých povlaků již po 60 let!

Baroc je íobusini al€ neni rezistentni plol velmi
s lném zatiženihamáháni,
Raroc je íobustný ale n]e je lezjst€niný píoti
Vel'r.i Si nérnu zalažen]u/namálran !

Raroc ]e kra]ně odolný prot nálazůnr. Pii
pádu rnenšich železných části nebude pov ak

Baloc je Velm odolný prol nárazorn, P páde
rnenšich že ezných časti n€bud,A nát€r poško
dený

Raroc odo]áVá tepelnénru zatiženi \,rydíží d ouho
době ieploiy do 60 "C
Baroc odoáVa iep€nérnu zatažen|\ ýýdlžiži žZi
d ži d hodobo teploty do 60 "C,

Faloc ]e odoný prot chenr ká inr: odoáVá kyse-

Faroc ]e odoný prol chemká ám:odoáVa kyse
lnárn úhom a solam

Raloc j€ bezespárový a tLrdiž lěsnici,
Raloc je bezšpálo!ý a tedaiesniac

Raloc ze snadno čstt obvryklým akalckým
kyseýnri č]Sticírni píosiř€dky Lz€ použit také
vysokotlaké a palni čLsiici aparáiy,
Raroc sa dá 'ahko čslť ob\rykými alkaickýrn
kys ýrni č siiac m prostr ed kafir . Da]ú sa Využil
Vryskoi a ké a pamé aparály,

Ak si nás zvo ite za svo]ho partnera, uorbíte Vel'm dobrou

Vol'bu Vyvi]ame, W,tvárame a ap ku]erne podahy na báZe

lmeých žVíc, Máte všetko "z 
j€dnei ruky". Náš úspech ]e

Váš ZiSk. Radix bol Založený V íoku 1929 a \^/konáVa apli-

káciu podlahov,ých náterov už 60 rokov! !


