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Arturo Unique Flooring ví  jako nikdo jiný, že 

konečnými uživateli jsou na podlahy kladeny vysoké 

nároky a že také podléhají často velmi přísným 

předpisům. Pro každý prostor platí v závislosti na jeho 

funkci a zátěži jiné podmínky. Z toho důvodu Vám  

Arturo nabízí přehled různých podlahových systémů, 

aby Vám umožnil vhled do našeho mnohovrstevnatého 

programu.

SPECIALISTA NA PODLAHY Z UMĚLÝCH  

PRYSKYŘIC

Jako specialista na umělopryskyřičné podlahy nabízí Ar-

turo velký výběr maltových podlah, kamenných koberců, 

litých podlah a vrchních nátěrů. Arturo má perfektní 

řešení podlah na bázi epoxidových nebo polyuretanových 

pryskyřic pro silnou i lehčí  zátěž. Výrobky firmy Ar-

turo jsou vyvíjeny na podkladě zkušeností s podlahami 

z umělých pryskyřic, získaných během desetiletí. Ty tvoří 

základ nepřeberného výběru našich podlahových systémů. 

K dispozici jsou různé umělopryskyřičné podlahy. Podlahy 

pryskyřičné se hodí především pro využití v průmyslových 

halách, na jatkách, ve velkokuchyních a dílnách – všude 

tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na mechanickou 

a chemickou odolnost nebo na hygienu. Předností pol-

yuretanové podlahy je její velká pružnost. Díky flexibilní 

struktuře jsou podlahy na bázi polyuretanové pryskyřice 

málo náchylné k praskání a nadto snižují hlučnost  chůze. 

Polyuretanové podlahy se dobře hodí pro byty, školy, ob-

chody, laboratoře, nemocnice, tiskárny, kantýny a muzea. 

Při silném mechanickém zatížení jsou často vhodnější 

podlahy na bázi pryskyřic epoxidových, protože jsou tvrdší 

a odolnější proti otěru. Obě tyto varianty vykazují velkou 

chemickou odolnost.

TRVANLIVÉ

V mnoha podnicích vytváří správná podlaha důležitý 

předpoklad pro bezpečný a bezporuchový provoz. Správná 

volba systému ho může zajistit a zároveň zredukovat 

budoucí náklady. Arturo-sortiment nabízí velký výběr 

podlahových systémů, které mohou být střiženy přesně 

na míru Vašich speciálních potřeb. Naši techničtí poradci 

Vás podpoří při volbě toho  správného systému pro Vás.

INOVATIVNÍ

Arturo usiluje  o neustálé inovace a soustavný pokrok. 

Každý den se v našich laboratořích pracuje na dalším 

vývoji nových  produktů a systémů. Podlahy Arturo 

jsou trvanlivé,  málo náročné na údržbu, odolné vůči 

opotřebení, bezešvé, dobře se čistí a jsou vhodné pro 

podlahové vytápění. Výrobky  neobsahují rozpouštědla a 

jejich výroba odpovídá normám ISO 

9001 a 14001. Naše výrobky jsou pravidelně  . interně 

i externě , přezkušovány na dodržování zákonných 

předpisů, kvalitu, námi zaručované vlastnosti, stejně 

jako na mnoho dalších aspektů. Arturo nabízí enormní 

výběr barev a široký vějíř sortimentu v diverzifikovaném 

jednotkovém balení.



Vaše přání?
Arturo-systém!
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Arturo Unique Flooring poskytuje pro každý myslitelný 

prostor to nejlepší řešení, vhodné pro funkci tohoto 

prostoru a odpovídající vašim přáním.  Našimi techničtí 

poradci dovedou na základě Arturo výrobního sortimentu 

navrhnout individuální řešení pro každou specifickou 

situaci.

ODBORNÉ ZNALOSTI APLIKÁTORA

Podlahy Arturo mohou být zhotovovány pouze kvali-

fikovanými odbornými firmami. Arturo zaručuje vysokou 

úroveň kvality práce svých odborných firem. Jen tak 

se totiž mohou odborné znalosti ve spojení s novými  

výrobky a technikami dokonale projevit ve Vaší jedinečné 

podlaze.

ARTURO VÁM RADÍ

Naši techničtí poradci zodpovědí rádi všechny Vaše 

otázky také ve vztahu k možnostem v oblasti systémů, 

doručovacích lhůt, vzorů a cen. Zastihnete nás [v praco-

vních dnech] na telefonním čísle +………………. od 8.30 

do 17 hod.

Těšíme se na Vaše zavolání.   
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Zatížení

Arturo  
EP1000/
EP1200/
EP1250 
stěrkovací
vrstvy

Arturo  
PU2030 
lité 
podlahy

Arturo 
PU2060 
lité 
podlahy

Arturo 
EP2400 
lité 
popdlahy

Arturo 
EP2500 
lité 
popdlahy

Arturo 
EP3600/
EP3610 
vrchní ná- 
těr vodou 
ředěný

Arturo 
EP6600 
difuzně 
otevřený 
nátěr

Arturo 
EP3900/ 
EP3910 
vrchní 
nátěr 
barevný

Arturo 
OS 8 
systém 
(DAfStb-
OS8)

Slabé,

Slabé až střední (asfalt)

Střední

Střední (hladký povrch)

Střední (drsný povrch)

Střední až silné

Slabé až střední (difuzně otevřené)

Střední až silné (hladký povrch)

Střední až silné (drsný povrch)

Vybíjecí schopnost (<106 Ohm)



Flow
 Serve H

engelo

Řešení 
pro každý 
čtvereční metr.
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UNIPRO JAKO PARTNER

Arturo je jedna z obchodních značek Unipro,  tedy 

dceřinná firma mezinárodně působící skupiny Uzin Utz.

Uzin Utz Gruppe je globálním dodavatelem výrobků, 

služeb a inovací včetně pokládky, údržby a renovace 

podlahových krytin všech druhů, včetně parket, kera-

mických obkladů a přírodního kamene.

 

Systémy pro pokládku podlah a parket.

www.uzin.de

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a 

pokládku podlahových krytin.

www.wolff-tools.de

Kompletní sortiment pro pokládku parketových podlah.

www.pallmann.net

 Pokládadkové systémy exkluzivně pro pravé dlaždice a 

inkrustace z  přírodního kamene.

www.codex-x.de

Systémy pro čištění a údržbu všech druhů  podlahových 

krytin.

www.rz-systeme.de

Unipro vyvíjí a vyrábí Arturo-produkty. Středem je 

přitom člověk, životní prostředí a snižování energetické 

náročnosti. Unipro se zaměřilo na krátké dodací lhůty. 

Služby, odborné znalosti a dobré poradenství, týkající se 

všeho kolem podlah, jsou tím nejdůležitějším. Pro 

Unipro je kooperace ústředním bodem každodenní 

práce. Kooperace se spolupracovníky, designéry, umělci 

a především s Vámi, naši milí zákazníci.
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Konstrukce systému:

Základní nátěr: Arturo EP6060 Bau-
harz (2K-EP).

Stěrkovcí podlaha: Arturo EP1000/
EP1200/EP1250 Mörtelboden (3K-EP)

Vrchní nátěr: Arturo PU7970 / PU7975 
Versiegelung (1K-PU)

Versiegelung: Arturo PU7970 / PU7975 
Versiegelung. (1K-PU).

Tloušťka vrstvy: 6 až 12 mm.   

Vlastnosti: velmi vysoká 
pevnost v tlaku, dekorativnost, 
dobrá chemická 
a tepelná odolnost.

Rozsah použitelnosti: střední až silné 
zatížení.

Arturo stěrkovací 
podlahy EP1000/
EP1200/EP1250
Mörtelböden

Potraviny a nápoje

Průmysl

Arturo EP1000/1200/1250
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High-tech & elektronika

High-tech & elektronika 

Konstrukce systému:

Základní/stěrkovací nátěr: Arturo 
EP6200 Kratzspachtel (2K-EP).

Vodivé pásky: měděná páska.

Vodivý lak: Arturo základní nátěr 
vodivý EP6640 Grundierung leitfähig 
(2K-EP).

Litá podlaha: Arturo litá vodivá vrstva 
EP2400 Verlaufbeschichtung leitfähig 
(2-K-EP).
 
Tloušťaka vrstvy: 1,25 až 1,75 mm

Vlastnosti: vodivá vrstva, odváděcí 
schopnost (< 106 Ohm), vysoká stálost 
vůči chemikáliím.

Rozsah použitelnosti: slabá až střední 
zátěž.

 

Arturo EP2400
Arturo litá vodivá 
podlaha EP2400 

Arturo EP2400
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Arturo EP2500

Konstrukce systému:

Základní nátěr/stěrkovací:  
Arturozákladní nátěr EP6060 Bauharz 
(2-K-EP) Arturo stěrkovací podlaha 
EP6200 Kratzenspachtel (2K-EP).

Litá podlaha: Arturo EP2500  
Verlaufbeschichtung (2K-EP).

Vrchní nátěr: Arturo EP3900/EP3910/ 
PU7750/PU7900/PU7910/PU7970/
PU7980/PU 7975/PU7985 Vesiegelung 
(1K-  a 2K-EP/PU).

Tloušťka vrstvy: 2 až 4 mm

Vlastnosti: odolný proti úderu, rázu 
a opotřebení, vysoká odolnost vůči 
chemikáliím.

Rozsah použití: střední až silné  
zatížení

 

Arturo litá podlaha 
EP2500 
Verlaufbeschichtung

Prodejny Potraviny a nápoje

Garáže
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Arturo EP3600/ EP3610

Konstrukce systému:

Základní, první nátěr: Arturo EP3600 Ver-
siegelung (2K-EP s přídavkem  10% vody).

Vrchní, druhý nátěr: Arturo EP3600/
EP3610 Versiegelung (2K-EP s přídavkem 
10% vody).¨

Tloušťka vrstvy: < 1 mm.

Vlastnosti: tenká vrstva, difuzně otevřená, 
pro podklady ve styku s půdou, univerzální 
nasazení.

Rozsah použití: slabé až střední zátěže.

Arturo EP3600/ 
EP3610
Arturo vrchní nátěr 
EP3600/EP3610
Versiegelung

Sport

Sklady
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Konstrukce systému:

Základní, první nátěr: ArturoEP3800 
Versiegelung (2K-EP) (s přídavkem 10% 
vody).

Vrchní, druhý nátěr: Arturo EP3800 
(2K-EP), (s přídavkem 10 % vody).

Tloušťka: < 1 mm.

Vlastnosti: tenký nátěr,  difuzně 
otevřený, pro podklady ve styku 
s půdou, univerzální použitelnost.

Oblast použitelnosti: stěny.

Arturo EP3800

Arturo EP3800
Arturo vrchní nátěr 
stěn EP3800 
Wandversiegelung

Veřejné budovy

Sport
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Arturo EP3900/3910

Konstrukce systému:

Základní, první nátěr: Arturo EP3900 
Versiegelung (2K-EP).

Vrchní, druhý nátěr: Arturo 
EP3900/3910 Versiegelung (2K-EP).

Tloušťka vrstvy: < 1mm.  

Vlastnosti: hospodárný a také 
protiskluzový nátěr. Vysoce odolný 
proti opotřebení, vysoká stálost vůči 
chemikáliím, jednoduchá aplikace.

Rozsah použitelnosti: slabé až střední 
zatížení.

Arturo EP3900/3910
Arturo vrchní nátěr 
EP3900/
EP3910 Versiegelung

SportSkladyé

Parkovací domy



Konstrukce systému:

Základní/stěrkovací nátěr: 
Arturo EP6060 Bauharz (2K-EP) / Ar-
turo EP6200 Kratzspachtel (2K-EP) .

Litá podlaha: Arturo PU2030  
Verlaufbeschichtung (2K-PU).

Vrchní nátěr: Arturo PU7750/PU7900/
PU7910/PU7970/PU7980/PU7975/
PU7985 Versiegelung (1K- a 2K-EP/PU)

Tlouštka vrstvy: 2 až 4 mm.

Vlastnosti: vysoce flexibilní,  
UV-stabilní, tlumí hlučnost chůze, 
přemosťuje trhliny.

Oblast použití: slabé zatížení

Arturo PU2030
Arturo litá podlaha 
PU2030 
Verlaufbeschichtung
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Arturo PU2030

Bytové domy Bytové domy



Konstrukce systému:

Základní nátěr/ stěrkovací: Ar-
turo EP6060 Bauharz (2K-EP) / Arturo 
EP6200  Kratzspachtel (2K-EP).
 
Litá vrstva:  
Arturo PU2060 Verlauf beschichtung, 
(2K-PU).

Vrchní nátěr: Arturo PU7750/PU7900/
PU7910/PU7970/PU7980/ PU7975/
PU7985 Versiegelung (1K- a 2K-EP/PU).

Tloušťka vrstvy: 2 až 4 mm.

Vlastnosti: vysoká flexibilita, UV-sta-
bilita, tlumí hlučnost chůze, přemosťuje 
praskliny.

Rozsah použitelnosti: slabě namáhané 
podlahy 

 

Arturo PU2060
Arturo litá podlaha 
PU2060 
Verlaufbeschichtung 
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Arturo PU2060

Veřejné budovyProdejnyŠkoly

Potraviny & nápoje



Konstrukce systému:

Základní nátěr (volitelně): Arturo 
EP6060 Bauharz (2K-EP).
Vsypávaný nános: Arturo EP9000 

Einstreubelag (2K-EP).

Tloušťka vrstvy: 1 až 4 mm.

Vlastnosti: protiskluzový, bezešvý, 
vysoká odolnost vůči chemikáliím, 
samorozlévací.

Rozsah použitelnosti: střední až silné 
zatížení.

Arturo EP9000
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Arturo EP9000
Arturo vsypávaný 
nános EP9000 
Einstreubelag

Rampy

Arturo EP9000
Arturo vsypávaný 
nános EP9000 
Einstreubelag
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Konstrukce systému:

Základní nátěr/ stěrkovací: Arturo 
EP6955 Grundierung OS8 (2K-EP) +  
Arturo písek 0,1–0,5 mm pískováno s 
přebytkem Arturo Sand 0,3–0,8 mm.

Vrchní nátěr: Arturo EP3900 Vesiege-
lung (2K-EP).

Tloušťka vrstev: 1,5 a 2,5 mm

Vlastnosti: hospodárný nátěr, vysoce 
odolný proti opotřebení a proti skluzu.

Oblast použitelnosti: středně 
namáhané podlahy.

Arturo OS8
Arturo hospodárný 
protiskluzový nátěr 
Wirtschaftliche rut-
schfste Beschicht-
ung (DafStB OS8)

Arturo OS8

Parkovací domy



Zde otištěné stručné popisy nejsou úplné. Pro všechny produkty jsou k dispozici podrobné technické listy výrobků, kterých je 

třeba bezpodmínečně dbát.

Základní nátěr/stěrkovací

Stěrkovací podlahy

Kamenný koberec

Litá podlaha

Vrchní nátěr barevný

Vrchní nátěr bezbarvý

Speciální výrobky
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ZÁKLADNÍ NÁTĚRY/STĚRKOVACÍ NÁTĚRY

Arturo epoxidová pryskyřice  
EP6060 Bauharz (2-K, EP)             20
Arturo stěrkovací nátěr  
EP6200 Kratzspachtel (2-K, EP)  20
Arturo základní nátěr  
EP6250 Grundierung (2-K, EP)   20 
Arturo Renopryskyřice 
EP6550 Renoharz (2-K, EP)   21
Arturo stěrkovací nátěr EP6600  
Kratzspachtel (2-K, EP)     21 
Arturo základní vodivý nátěr  
EP6640 Grundierung leitfähig (2-K, EP)   21
Arturo Multiprimer  EP6650  
Multiprimer (2-K, EP)              22
Arturo základní přilnavý nátěr  
EP6850 Haftgrundierung (2-K, EP)          22
Arturo základní nátěr  
EP6950 Grundierung (2-K, EP)  22
Arturo základní nátěr  
EP6955 Grundierung (2-K, EP)   23
Arturo uzávěr proti vlhkosti  
EP6960 Feuchtigkeitssperre (2-K, EP)        23

STĚRKOVACÍ PODLAHY
Arturo stěrkovací podlaha  
EP1200 Mörtelboden (3-K, EP)  24
Arturo stěrkovací podlaha  
EP1250 Mörtelboden ( 3-K, EP)   24
Arturo opravná malta  
EP1500 Reparaturmörtel (3-K, EP)  24
Arturo výžlabková malta  
EP1850 Höhlkehlenmörtel (2-K, EP)  25

KAMENNÝ KOBEREC
Arturo kamenný koberec  
EP4050 Steinteppich (3-K, EP)  25

LITÉ PODLAHY
Arturo litá podlaha  
EP2400 Verlaufbeschichtung (2-K, EP)    25
Arturo litá podlaha  
EP2500 Verlaufbeschichtung (2-K, EP)   26
Arturo litá podlaha  
PU2030 Verlaufbeschichtung (2-K, PU, UV-stabil) 26
Arturo litá podlaha  
PU2060 Verlaufbeschichtung (2-K, PU)  26

VRCHNÍ NÁTĚRY BAREVNÉ 

Arturo vrchní nátěr  
EP3400 Versiegelung (2-K, EP, antistatický)     27
Arturo vrchní nátěr  
EP3600 Versiegelung (2-K, EP)  27
Arturo vrchní nátěr  
EP3610 Versiegelung (2-K, EP protiskluzový) 27
Arturo vrchní nátěr stěn  
EP3800 Wandversiegelung (2-K, EP)  28
Arturo vrchní nátěr 
EP3900 Versiegelung (2-K, EP)  28
Arturo vrchní nátěr  
EP3910 Versiegelung (2-K, EP, protiskluzový)  28
Arturo vrchní nátěr  
PU7900 Versiegelung (1-K, PU)  29
Arturo vrchní nátěr  
PU7910 Versiegelung (1-K, PU, protiskluzový) 29

VRCHNÍ NÁTĚRY  BEZBARVÉ 
Arturo vrchní nátěr EP3350  
Versiegelung (2-K, EP)   29
Arturo vrchní nátěr  
EP3950 Versiegelung (2-K, EP)  30
Arturo vrchní nátěr 
EP7760 Versiegelung (2-K, EP)  30
Arturo uzavírací nátěr 
AC7450 Porenverschluss (1-K, AC)  30
Arturo vrchní nátěr 
PU 7750 Versiegelung (2-K, PU)  31
Arturo uzávěr pórů  
EP7950 Porenverschluss (2-K, EP)  31
Arturo vrchní nátěr  
PU7970 Versiegelung (1-K, PU)  31
Arturo vrchní nátěr  
PU7980 Versiegelung (1-K, PU, protiskluzový) 32
Arturo vrchní nátěr  
PU7975 Versiegelung (1-K, PU)  32
Arturo vrchní nátěr PU7985 Versiegelung (1-K, PU, 
protiskluzový)          32

SPEZIELLE PRODUKTE 
Arturo vsypávaný nános  
EP9000 Einstreubelag (2-K,EP)  33
Arturo zalévací hmota  
EP9200 Vergusmasse (3-K, EP)  33
Arturo opravná hmota  
PU8500 Reparaturmasse (2-K, PU)  33
Arturo Reinigungtücher – čisticí ubrousky 34
Arturo Flakes – vločky   34
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ARTURO STĚRKOVACÍ NÁTĚR 
EP6200

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6200 stěrkovací nátěr je 
lehce zbarvený konfekční dvousložkový 
stěrkovací nátěr bez rozpouštědel, na bázi 
epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako základní/stěrkovací nátěr 
vyrovnávací na cementové, anhydritové a 
magnezitové podklady.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi dobře vyplňuje póry
Bez  rozpouštědel

BALENÍ
10 kg sada: A = 8,50 kg B= 1,5 kg 
25 kg sada: A = 21,25 kg B = 3,75 kg

SPOTŘEBA
500–1300 g/m2  na vrstvu v závislosti na 
podkladu.  

ARTURO ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
EP6250

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6250 základní nátěr je 
rychle tvrdnoucí, rozpouštědel prostý 
dvousložkový základní nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic. 

POUŽITÍ
Vhodný jako základní nátěr vyrovnávací 
na cementové, anhydritové a magnezitové 
podklady.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Bez rozpouštědel
Vynikající pro zpracování
Rychle k přepracování

BALENÍ
4 kg sada: A = 2,75 kg B = 1,25 kg
10 kg sada: A = 6,9 kg B = 3,1 kg

SPOTŘEBA
200–300 g/m2, v závislosti na podkladu.

ARTURO ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
EP6060

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6060 epoxidová pryskyřice 
je 2-komponentní základní nátěr bez 
rozpouštědel, na bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Je vhodný jako základní nátěr na cemen-
tové, anhydritové a magnezitové podklady.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Výborně se zpracovává 
Široce použitelný

BALENÍ
10 kg sada: A = 7,5 kg B = 2,50 kg také jako 
25 kg sada nebo k dodání v sudu (200 kg) 

SPOTŘEBA
125–250 g/m2  (na vrstvu, jako základní 
nátěr) cca 500–700 g/m2 (jako stěrkovací 
vrstva) v závislosti na podkladu.
   

Základní nátěry/stěrkovací podlahy
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ARTURO RENOPRYSKYŘICE 
EP6550

POPIS VÝROBKU
Arturo EP 6550 Renopryskyřice je 
dvousložkový základní nátěr na bázi 
epoxidových pryskyřic, bez rozpouštědel..

POUŽITÍ
Arturo EP6550 Renopryskyřice se dobře 
hodí ke zpevňování podkladů napouštěním 
trhlin  injekčně nebo napouštěním 
štětcem.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Bez rozpouštědel
Nízká viskozita
Vysoká penetrační schopnost

BALENÍ
0,75 kg sada: A = 0,56 kg B = 0,19 kg
4 kg sada: A = 3,00 kg B = 1,00 kg
8 kg sada: A = 6,00 kg B = 2,00 kg

SPOTŘEBA
Jako základní/zpevňující nátěr 250–300 g/
m2, v závislosti na poréznosti podkladu.  

RTURO STĚRKOVACÍ VRSTVA 
EP6600 

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6600 je vodou emulgovatelná, 
difuzně otevřená dvousložková stěrkovací 
vrstva, na bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodná k vyrovnávání cementových a 
anhydritových podkladů podlah s vysokou 
zbytkovou vlhkostí, ke stěrkování podlah 
v kontaktu s půdou, k egalizaci pod difuzně 
otevřenými Arturo vrchními nátěry.

VLSTNOSTI VÝROBKU
Difuzně otevřený
Bez rozpouštědel

BALENÍ
25 kg sada: A = 22,75 kg B = 2,25 kg

SPOTŘEBA
350–1800 g/m2 na vrstvu v závislosti na 
podkladu.

ARTURO ZÁKLADNÍ NÁTÈR 
VODIVÝ EP6640

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6640 je vodu zadržující 
dvousložková mezivrstva  na bázi 
epoxidové pryskyřice  pod Arturo EP2400 
vodivou litou vrstvu.

POUŽITÍ
Vybíjecí vrstva pod Arturo EP2400 vodivou 
litou podlahu.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Vybíjecí schopnost
Snadné zpracování
Bez rozpouštědel

BALENÍ
3,75 kg sada: A = 2,93 kg B = 0, 82 kg
7,50 kg sada: A = 5,85 kg B = 1,65 kg

SPOTŘEBA
150–250 g/m2   na vrstvu, v závislosti na 
podkladu.
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ARTURO PŘILNAVÝ NÁ-
TĚR NA LIŠTY / POŽLÁBKY  
EP6850

POPIS VÝROBKU
Arturo6850 přilnavý základní nátěr na 
lišty / požlábkky je rozpouštědel prostý 
dvousložkový tixotropní přilnavý základní 
nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako adhezní vrstva na kamenité 
, cementové a sádrové podloží pro lišty / 
žlábky, EP6850 se zpracovává „mokrý do 
mokrého“  („al fresco“) s Arturo maltou 
speciálně na svislých plochách.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Bez rozpouštědel
Tixotropizující  (snižující viskozitu)
K nanášení štětcem nebo válečkem

BALENÍ
0,75 sada A = 0,55 kg B = 0,20 kg

SPOTŘEBA
200–350 g/m2 na vrstvu v závislosti na 
podkladu.

ARTURO ZÁKLADNÍ NÁTĚR  / 
UZÁVĚR VLHKOSTI  EP6950

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6950 základní nátěr / nepro-
pustný, je bez rozpouštědel, velmi slabě 
emitující, dvousložkový základní nátěr na 
bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako adhezní vrstva na kov, cemen-
tové a anhydritové podklady při zbytkové 
vlhkostí podkladů (< 5 % CM), jako uzávěr 
vlhkosti/přilnavý základní nátěr pod ce-
mentové stěrkovací hmoty (< 5% CM).

VLASTNOSTI VÝROBKU
Bez rozpouštědel
Velmi slabě emitující
Široký rozsah použití

BALENÍ
5 kg sada: A = 3,30 kg B = 1,70 kg
10 kg sada: A = 6,60 kg B = 3,40 kg
 
SPOTŘEBA 
200–600 g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu a účelu použití.

ARTURO MULTIPRIMER 
EP6650

POPIS VÝROBKU
Arturo EP6650 Multiprimer je vodou 
ředitelný dvousložkový základní nátěr na 
bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako adhezní vrstva /základní nátěr 
na cementové, anhydritové a magnezitové 
a nepropustné podklady nebo dlaždice, 
nebo k bezprašnému uzavření cemento-
vých  a anhydritových podkladů.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Minimální zápach
Lehce zpracovatelný
Vodou ředitelný  

BALENÍ
3,75 kg sada: A = 2,80 kg  B= 0,95 kg
7,50 kg sada: A = 5,60 kg B = 1,90 kg

SPOTŘEBA
75–150 g /m2 v závislosti na podkladu

Základní nátěry podlahy
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ARTURO EP6955 ZÁKLADNÍ 
NÁTĚR OS 8 

POPIS VÝROBKU

Arturo EP6955 základní nátěr OS 8 je bez 
rozpouštědel, dvousložkový základní nátěr 
na bázi epoxidové pryskyřice. Arturo 
EP6955 základní nátěr OS 8 je součástí 
systému pro parkingové domy podle Daf-
StB (2001).  

POUŽITÍ
Vhodný jako základní nátěr na cementové 
podklady.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Zkoušen na rubové působení vlhkosti
Součást systému OS 8 podle DafStB (2001)
Bez rozpouštědel
Výborně se zpracovává

BALENÍ
23 kg sada: A = 16,20 kg B = 6,80 kg

SPOTŘEBA
Při tloušťce vrstvy 15 mm OS 8 systém: 
0,450 kg/m2 EP6955 + 0,450 kg /m2 Arturo 
Sand 0,1–0,5 mm. Pískovat v přebytku 
Arturo pískem 0,3–0,8 mm.

Při tloušťce vrstvy 2,5 mm OS 8 systém: 
0,800 kg/m2 Arturo EP6955+0,800 kg/
m2 Arturo Sand 0,3–0,8 mm. Pískovat v 
přebytku Arturo pískem 0,3–0,8 mm. Po 
vytvrdnutí přebytečný písek odstranit.  

ARTURO SPECIÁLNÍ  
ZÁKLADNÍ NÁTĚR EP6960
GRUNDIERUNG SPEZIAL

POPIS VÝROBKU

Arturo EP6960 speciální základní nátěr je 
speciální dvousložkový základní nátěr bez 
rozpouštědel na bázi epoxipryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako přilnavá vrstva na kovy, 
cementové a anhydritové podklady, a také 
jako nepropustná vrstva na podklady se 
zvýšenou vlhkostí. Základní nátěr na ole-
jem zamořené, očištěné podklady.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Bez rozpouštědel
Pro mírně vlhké podklady
Pro olejem zamořené, vyčištěné podklady

BALENÍ
10 kg sada: A = 6,0 kg B= 4,0 kg

SPOTŘEBA   
25–500 g/m2  na vrstvu, v závislosti na 
podkladu. Jako první vrstvu pro ochranu 
proti vlhkosti pod Arturo lité podlahy 
aplikovat vždy minimálně 450 g/m2. 

ARTURO STĚRKOVACÍ 
PODLAHA EP1000

POPIS VÝROBKU

Arturo ERP1000 stěrkovací podlaha 
je rozpouštědel prostá 5–12 mm silná 
třísložková podlahová krytina na bázi 
epoxidové pryskyřice s minerálním plnid-
lem.

POUŽITÍ
Vhodná jako trvanlivý, bezešvý, přírodně 
zbarvený nebo barevný nátěr na cemen-
tové, anhydritové nebo magnezitové 
podklady a dlaždice. Arturo EP1000 se 
dobře hodí na nátěry středně až silně 
namáhaných podlah.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi vysoká  pevnost v tlaku
Odolnost proti úderu, nárazu a opotřebení 
Dobrá odolnost vůči chemikáliím
Zpracovatelný i na šikmých plochách

BALENÍ
Sada: A + B + C = 24 a 72 kg

SPOTŘEBA
cca 2,0 kg/m2/mm tloušťky 

Mörtelböden
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ARTURO STĚRKOVACÍ  
PODLAHA EP1250 

POPIS VÝROBKU

Arturo EP1250 stěrkovací podlaha je 
trojsložková podlahovina na bázi epoxidové 
pryskyřice s minerálními plnidly, bez 
rozpouštědel, v tloušťce 5–12 mm.

POUŽITÍ
Vhodná jako trvanlivá, bezešvá, bezbarvě 
žilkovaná podlahová vrstva na cementový, 
anhydritový nebo magnezitový podklad a 
na dlaždice.
Arturo EP1250 stěrkovací podlaha se dobře 
hodí jako povrch středně namáhaných 
podlah.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolnost proti úderu, nárazu  i opotřebení  
Dobrá odolnost vůči chemikáliím
Zpracovatelná ručně i strojově křídlovým 
hladítkem
Složka C přírodní barva

BALENÍ
Sada: A + B + C = 74,25 kg

SPOTŘEBA
Cca 1,8 kg/m2/mm tloušťky

ARTURO OPRAVNÁ MALTA 
EP1500

POPIS VÝROBKU

Arturo EP1500 opravná malta je třísložkový 
stěrkovací systém na bázi epoxidové 
pryskyřice s minerálními plnivy, bez 
rozpouštědel.

POUŽITÍ
Zvláště vhodná jako malta k opravám 
poškozeného betonu, vylomených hran, 
podezdívek strojů a ocelových konstrukcí.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi vysoká pevnost v tlaku
Odolnost vůči úderu, rázu a opotřebení
Zpracovatelná i na šikmých plochách

BALENÍ
Sada: A + B  + C = 10 kg
Složky: B + C jsou obsaženy v balení A.

SPOTŘEBA
Cca 2,0 kg/m2/mm tloušťky 

  

 

ARTURO STĚRKOVACÍ POD-
LADA EP1200

POPIS VÝROBKU

Arturo EP1200 stěrkovací podlaha je bez 
rozpouštědel, v tloušťce 5 až 12 mm, 
trojsložková podlahová vrstva na bázi 
epoxidové pryskyřice s minerálními plnivy.

POUŽITÍ
Vhodná jako trvanlivá, bezešvá, barevná 
podlahová vrstva na cementové, anhydri-
tové a magnezitové podklady a dlaždice. 
Arturo EP1200 stěrkovací podlaha se dobře 
hodí jako nátěr na středně namáhané 
podlahy.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Pevná na úder, náraz i opotřebení 
Dobře odolává chemikáliím
Lze ji zpracovávat jak ručně tak strojově 
rotační hladičkou
Barevná složka C

BALENÍ
Sada: A + B + C = 74,25 kg

SPOTŘEBA
cca 1,8 kg/m2/mm tloušťky 

Stěrkovací podlahy



25

ARTURO POŽLÁBKOVÁ MAL-
TA EP1850

POPIS VÝROBKU

Arturo EP1850 požlábková malta je 
dvousložková malta na bázi epoxidové 
pryskyřice s minerálními plnivy, bez 
rozpouštědel.

POUŽITÍ
Zvláště vhodná jako malta na výžlabky, so-
klové lišty, pro kuchyně, sklady chemikálií 
a jímací vany.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Lehce se zpracovává
Velmi hladký povrch
Odolná vůči úderu, nárazu i opotřebení

BALENÍ
Sada: A + B + C = 10 kg
Složka B: je dodávána ve společném balení 
se složkou A.

SPOTŘEBA
Cca 2,0 kg/m2/mm tloušťky nebo na m2 u 
žlábků s cca 6 cm výšky.

ARTURO KAMENNÝ KOBE-
REC EP4050

POPIS VÝROBKU

Arturo  EP4050 kamenný koberec je 
třísložkový podlahový obklad na bázi 
epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, 
s barveným nebo přírodním štěrkem.

POUŽITÍ
Vhodný jako trvanlivý, bezešvý, barevný 
nános na cementové a anhydritové pod-
klady, na magnezit a dlaždice.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Dekorativnost
Odolnost vůči opotřebení
Možnost volby otevřené nebo uzavřené 
struktury

BALENÍ
26,75 kg sada: A = 1,12 kg B = 0,63 kg C 
= 25 kg
53,5 kg sada: A = 2,25 kg B = 1,25 kg c = 
50 kg

SPOTŘEBA
12–15 kg/m2, v závislosti na podkladu a 
zrnění štěrku.

ARTURO LITÁ PODLAHA 
EP2400

POPIS VÝROBKU

Arturo EP2400 litá podlaha je cca 1,5 mm 
silná podlahová vrstva na bázi epoxidové 
pryskyřice, schopná odvádět statickou 
elektřinu, bez rozpouštědel.

POUŽITÍ
Arturo EP2400 litá podlaha se dobře hodí 
jako nátěr pro  slabě až středně namáhané 
podlahy, zvláště tam, kde budou kladeny 
zvláštní nároky na odváděcí schopnost, 
výrobní prostory, počítačová pracoviště, 
sklady munice a prostory, chráněné před 
explozemi. 

VLASTNOSTI VÝROBKU
Elektrická odváděcí schopnost (<106 Ohm)
Bezprašnost a snadné čištění
Odolnost proti úderu, rázu i opotřebení
Nepropustnát
Samorozlévací
Bezešvá 

BALENÍ
Sada: A + B = 10 kg

SPOTŘEBA
2,00–2,75 kg/m2 

Kamenný koberec Lité podlahy
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ARTURO LITÁ PODLAHA 
EP2030

POPIS VÝROBKU
Arturo PU2030 litá podlaha je bez 
rozpouštědel, velmi stabilní v UV světle, 
cca 2 mm silná, dvousložková podlahová 
vrstva na bázi polyuretanové pryskyřice.

 
POUŽITÍ
Vhodná jako estetická, dekorativní, 
bezešvá a barevná podlahová vrstva na 
cementové anhydritové a magnezitové 
podklady, dlaždice a asfalt pro slabě 
zatěžované podlahy, jako: balkóny, terasy, 
byty, školky, léčebné prostory.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Dlouhodobě elastická
Velmi stabilní
Dekorativní
Tlumí hlučnost chůze

BALENÍ
1 kg kombi souprava
5 kg sada: A = 4 kg B = 1 kg
10 kg sada: A = 8 kg B = 2 kg
25 kg sada: A = 20 kg B = 5 kg 

SPOTŘEBA¨
Cca 1,56 kg/m2/mm tloušťky 

ARTURO LITÁ PODLAHA 
PU2060

POPIS VÝROBKU
Arturo PU2060 litá podlaha je bez 
rozpouštědel, v tloušťce 2–3 mm, 
dvousložková podlahová vrstva na bázi 
polyuretanové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodná jako trvanlivý, bezešvý a barevný 
nátěr na cementové a anhydritové pod-
klady, magnezit, dlaždice a asfalt pro slabě 
až středně namáhané podlahy, zvláště pro 
industriální haly, výrobní prostory, školy, 
školky a prodejny obchodů.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Houževnatě tvrdý a elastický
Odolný vůči úderu, nárazu a opotřebení
Nepropouští tekutiny
Odolný vůči chemikáliím

BALENÍ
1 kg kombi souprava
5 kg sada: A = 4,3 kg B = 0,7 kg
10 kg sada: A = 8,6 kg B = 1,4 kg
25 kg sada: A = 21,50 kg B = 3,50 kg

SPOTŘEBA
Cca 1,50 kg/m2/mm tloušťky 

ARTURO LITÁ PODLAHA 
EP2500

POPIS VÝROBKU
Arturo EP 2500 litá podlaha je 
dvousložková podlahová vrstva na bázi 
epoxidové pryskyřice v tloušťce 1 až 3 
mm,bez rozpouštědel.

POUŽITÍ
Vhodná jako trvanlivý, bezešvý, barevný 
nátěr cementových a anhydritových 
podkladů, magnezitu a dlaždic, pro lehce 
až středně namáhané podlahy, zvláště 
průmyslových hal, dílen a výrobních 
prostorů.

VLASTNOSI VÝROBKU
Odolnost proti úderu, nárazu a opotřebení
Nepropustná
Dobrá odolnost vůči chemikáliím

BALENÍ
1 kg  kombi souprava
5 kg sada: A = 4,25 kg B = 0,75 kg
10 kg sada: A =  8, 55 kg B = 1,45 kg
25 kg sada: A = 21,37 kg B = 3,63 kg

SPOTŘEBA
1 mm: cca 1,60 kg/m2/mm tloušťky 
2 mm: cca 1,75 kg/m2/ mm tloušťky 
(s Arturo pískem)
3 mm: cca 1,85 kg/m2/ mm tloušťky 
(s Arturo pískem)

Lité podlahy
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ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
EP3400

POPIS VÝROBKU
Arturo EP3400, antistatický vrchní nátěr 
je bez rozpouštědel, 175 až 300 mm 
silný dvousložkový vrchní  nátěr na bázi 
epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako trvanlivý, bezešvý, odolný pro-
ti opotřebení a pigmentovaný vrchní nátěr 
cementových a anhydritových podkladů 
pro slabě až středně zatěžované podlahy, 
zvláště pro skladovací prostory a dílny.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Antistatický
Odolný vůči opotřebení
S dobrou stabilitou vůči chemikáliím

BALENÍ
3,75 kg sada: A = 3,00 B = 0,75
7,5 kg sada: A = 6,00 B = 1,50 kg

SPOTŘEBA
200–300 g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu.

ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
EP3600

POPIS VˇYROBKU
Arturo EP3600 vrchní nátěr je vodou 
ředitelný, se 100 až 300 mm tloušˇky, 
dvousložkový vrchní nátěr na bázi 
epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako proti opotřebení odolný, 
pigmentovaný a bezešvý vrchní nátěr 
cementových a anhydritových podkladů, 
magnezitu, dlaždic a asfaltu, pro slabě až 
středně zatěžované podlahy, zvláště pro 
skladovací haly, soukromé garáže, prode-
jny, výrobní prostory.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolnost proti opotřebení
Minimální zápach
Difuzně otevřený
S dobrou odolností vůči chemikáliím

BALENÍ
5 kg sada:  A = 3,75 kg B = 1,25 kg
10 kg sada A = 7,50 kg B = 2,50 kg

SPOTŘEBA
100–200 g/m2 v závislosti na podkladu.

ARTURO VRCHNÍ PRO-
TISKLUZOVÝ NÁTĚR EP3610

POPIS VÝROBKU
ARTURO EP3610  protiskluzový vrchní 
nátěr je vodou ředitelný, se 100 až 300mm 
tloušťky,  dvoukomponentní vrchní nátěr 
na bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako opotřebení odolný, pigmento-
vaný, bezešvý a protiskluzový vrchní nátěr 
cementových a anhydritových podkladů, 
magnezitu, dlaždic a asfaltu pro slabě až 
středně zatěžované podlahy, zvláště pro 
skladové haly, privátní garáže, obchody, 
výrobní prostory. Pro podkladový nátěr by 
měl být použit Arturo3600.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolnost vůči opotřebení
Slabý zápach
Difuzně otevřený
Dobrá odolnost vůči chemikáliím

BALENÍ
5 kg sada: A = 3,75 kg B = 1,25 kg
10 kg sada A = 7,50 kg B = 2,50 kg

SPOTŘEBA
100–200 g/m2 v závislosti na podkladu.

 

Vrchní nátěry barevné
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ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
EP3900 VERSIEGELUNG

POPIS VÝROBKU
Arturo vrchní nátěr EP3900 je 2 kompo-
nentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, 
bez ředidel, s tloušťkou 175–250 mm.

POUŽIŤÍ
Vhodný jako trvanlivý, bezešvý, opotřebení 
odolný a pigmentovaný vrchní nátěr 
cementových, anhydritových a mag-
nezitových podkladů slabě až  středně 
namáhaných podlah, zvláště pro skladové 
prostory, dílny, parkovací domy a obchody.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolný vůči opotřebení
Dobře odolává chemikáliím
Bez nonylfenolu

BALENÍ
3,75 kg sada: A = 3,19 kg B = 0,56 kg
7,5 kg A = 6,38 kg B = 1,12 kg
15 kg sada: A = 12,75 B = 2,25 kg
25 kg sada: A = 21,25 kg B = 3,75 kg

SPOTŘEBA
200–300 g/m2  na vrstvu v závislosti na 
podkladu a cca 700–800 g/m2 u OS 8 
systému.

ARTURO PROTISKLUZOVÝ 
VRCHNÍ NÁTĚR EP3910
VERSIEGELUNG ROTSCHFEST

POPIS VÝROBKU
Arturo EP 3910, protiskluzový vrchní nátěr 
je 2 komponentní nátěr bez ředidel, o 
tloušťce 175–250 mm, na bázi epoxidové 
pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodný jako trvanlivý, bezešvý, opotřebení 
odolný, pigmentovaný a protiskluzový 
vrchní nátěr cementových, anhydritových 
a magnezitových podkladů pro slabě až 
středně namáhané podlahy, zvláště pro 
skladové prostory, dílny, parkovací domy, 
obchody.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolnost  vůči opotřebení
Dobrá odolnost vůči chemikáliím
Bez nonylfenolu

BALENÍ
1 kg sada
3,75 kg sada: A = 3,19 kg B = 0,56 kg
7,5 kg sada: A = 6,38 kg B = 1,12 kg
15 kg sada: A = 12,75 kg B = 2,25 kg
25 kg sada: A = 21,25 kg B = 3,75 kg

SPOTŘEBA
200–250 g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu.

  

ARTURO VRCHNÍ NÁTER NA 
STĚNY EP3800

POPIS VÝROBKU
Arturo EP3800 vrchní nátěr na stěny je 
vedou ředitelný, dvoukomponentní nátěr 
na bázi epoxidové pryskyřice, s tloušťce 
50–150mm, pro svislé plochy.

POUŽITÍ
Vhodný jako opotřebení odolný, pigmento-
vaný vrchní nátěr cementových, vápe-
nopískových a sádrových podkladů.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolný vůči opotřebení
Slabě páchnoucí
Difuzně otevřený
S dobrou odolností vůči chemikáliím

BALENÍ
5 kg sada: A = 3,75 kg B = 1,25 kg
10 kg sada: A = 7,50 kg B = 2,50 kg

SPOTŘEBA
100–200 g/m2, v závislosti na podkladu.

Vrchní nátěry barevné
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ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
PU7900

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7900 je pigmentovaný, hedvábně 
lesklý jednosložkový nátěr na bázi pol-
yuretanové pryskyřice, bez rozpouštědel, 
s tloušťkou cca 100 mm. 

POUŽITÍ
Vhodný jako pigmentovaný, hedvábně 
lesklý, velmi odolný vůči opotřebení a jen 
slabě žloutnoucí vrchní nátěr např. Arturo 
podlah a nátěrů.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi odolný vůči opotřebení
Dobrá stálost vůči chemikáliím
Velmi slabě žloutnoucí

BALENÍ
Sada: 5 kg

SPOTŘEBA
Max. 120 g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu.

ARTURO PROTISKLUZOVÝ 
VRCHNÍ NÁTĚR  PU7910

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7910 je pigmentovaný, hedvábně 
lesklý protiskluzový vrchní nátěr na 
bázi polyuretanové pryskyřice, bez 
rozpouštědel, s tloušťkou cca 100 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako pigmentovaný, hedvábně les-
klý, velmi odolný vůči opotřebení, jen málo 
žloutnoucí a protiskluzový vrchní nátěr 
např. Arturo podlah a vrchních nátěrů.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi odolný opotřebení
Dobrá stálost vůči chemikáliím
Velmi slabě žloutnoucí

BALENÍ
Sada: 5 kg

SPOTŘEBA
Max. 120 g/m2 na vrstvu, závisí na pod-
kladu.

ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
EP3350

POPIS VÝROBKU
Arturo EP3350 slabě žloutnoucí transpa-
rentní vrchní nátěr je UV stabilní 2 kompo-
nentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, 
bez rozpouštědel, o tloušťce 175–750 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako trvanlivý bezešvý, vůči 
opotřebení odolný, transparentní nátěr 
vsypávaných EP podlah.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Odolný proti opotřebení
Dobrá stabilita vůči chemikáliím
Vysoká UV stabilita / velmi málo 
žloutnoucí
Bez nonylfenolu

BALENÍ
5 kg sada: A = 3,35 kg B = 1,45 kg
10 kg sada: A = 6,70 kg B = 3,30 kg

SPOTŘEBA
250–800 g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu

Vrchní nátěry bezbarvé
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ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
EP7760

POPIS VÝROBKU
Arturo EP7760 vrchní nátěr je zmatňující, 
vodu zadržující 2 komponentní vrchní nátěr 
na bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ 
Vhodný jako transparentní, vůči opotřebení 
odolný vrchní nátěr cementových 
podkladů. Arturo EP7760 vrchní nátěr se 
hodí zvláště jako bezprašný nátěr/uzavírací 
nátěr mazanin a betonových podlah.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Váže prach
Minimální zápach

BALENÍ
8 kg sada: A = 6,40 kg B = 1,60 kg

SPOTŘEBA
75–150 g/m2 v závislosti na podkladu.

ARTURO UZÁVĚR PÓRŮ 
AC7450

POPIS VÝROBKU
Arturo AC7450 uzávěr pórů je vodu 
zadržující 1 komponentní stěrkovací 
akrylátová disperze.

POUŽITÍ
Vhodný jako uzávěr pórů pro: Arturo 
EP4050 kamenný koberec. Důležité: Není 
vhodný pro použití ve vlhkých prostorách, 
nesnáší změkčovadla. Vhodný jen pro 
vnější použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Transparentní
Tixotropní
Dobře se čistí

BALENÍ
10 kg kbelík

SPOTŘEBA
0,7–1,2 kg/m2 v závislosti na velikosti zrna.

ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
EP3950

POPIS VÝROBKU
Arturo EP3950 transparentní vrchní nátěr 
je 2 komponentní vrchní nátěr na bázi 
epoxidové pryskyřice, s nízkou viskozitou, 
bez rozpouštědel, s tloušťkou 175–750 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako trvanlivý, bezešvý, odolný 
vůči opotřebení, transparentní vrchní nátěr  
cementových podkladů a vsypávaných  EP 
podlah.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Dobrá odolnost vůči chemikáliím
Bez nonylfenolu

BALENÍ
5 kg sada: A = 3,25 kg b = 1,75 kg
10 kg sada: A = 6,50 kg B = 3,50 kg

SPOTŘEBA
200–300 g/m2 na vrstvu v závislosti na 
podkladu.

Vrchní nátěry bezbarvé
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ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
PU7750

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7750 vrchní nátěr je mat-
ný, transparentní, vodu zadržující 
dvousložkový nátěr na bázi polyuretanové 
pryskyřice o tloušťce cca 85 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako transparentní, režně matný, 
opotřebení odolný a nežloutnoucí vrchní 
nátěr např. na Arturo podlahy a nátěry.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Matný a nežloutnoucí 
Odolný vůči opotřebení
Dobře odolává chemikáliím
Bez rozpouštědel
Nesnáší změkčovadla

BALENÍ
10 kg sada: A = 8 kg B = 2 kg
5 kg sada: A = 4 kg B = 1 kg

ARTURO UZAVŘENÍ PÓRÚ  
EP7950

POPIS VÝROBKU
Arturo EP7950 uzávěr pórů je tixotropní  a 
rozpouštědel prostý 2 komponentní nátěr 
na bázi epoxidové pryskyřice. 

POUŽITÍ
Vhodný jako transparentní,
opotřebení odolávající uzávěr pórů  EP 
stěrkovacích podlah.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Nepropouští kapaliny
Dobře odolává chemikáliím

BALENÍ
8 kg sada: A = 5,60 kg B = 2,40 kg

SPOTŘEBA
200–400 g/m2 v závislosti na podkladu

ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
PU7970

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7970 vrchní nátěr je trans-
parentní, lesklý a rozpouštědel prostý 
jednosložkový  nátěr na bázi polyuretanové 
pryskyřice o tloušťce cca 100 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako transparentní, velmi odolný 
vůči opotřebení a slabě žloutnoucí, lesklý 
vrchní nátěr např. na Arturo stěrkovací 
podlahy, podlahové vrstvy a vrchní nátěry.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi odolný vůči opotřebení a lesklý
Dobře odolávající chemikáliím
Málo žloutnoucí

BALENÍ
Sada: 5 kg

SPOTŘEBA
Max. 100g/m2 na vrstvu, závisí na pod-
kladu. 
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ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
PU7975

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7975 vrchní nátěr je zmatňující, 
transparentní a rozpouštědel prostý 
jednosložkový nátěr na bázi polyuretanové 
pryskyřice, o tloušťce cca 80–100 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako matný, transparentní, velmi 
opotřebení odolný a slabě žloutnoucí vrch-
ní nátěr např. na Arturo stěrkovací podlahy, 
podlahové vrstvy a vrchní nátěry.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi odolný vůči opotřebení
Dobře odolávající chemikáliím
Slabě žloutnoucí

BALENÍ
Sada: 5 a 10 kg

SPOTŘEBA
Max. 100 g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu.

ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
PROTISKLUZOVÝ PU7985

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7985 vrchní nátěr je hedvábně 
matný, transparentní a bez rozpouštědel, 
neklouzavý jednosložkový nátěr na bázi 
polyuretanové pryskyřice o tloušťce cca 
80–100 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako transparentní, hedvábně 
matný, velmi odolný proti opotřebení, málo 
žloutnoucí a neklouzavý vrchní nátěr např. 
na Arturo stěrkovací podlahy, vrstvy a 
vrchní nátěry.

VLASTNOSTIU VÝROBKU
Velmi odolný vůči opotřebení
Dobrá stálost vůči chemikáliím
Málo žloutnoucí

BALENÍ
Sada: 5 kg

SPOTŘEBA
Max. 100g/m2 na vrstvu, v závislosti na 
podkladu.

ARTURO VRCHNÍ NÁTĚR 
PROTISKLUZOVÝ PU7980

POPIS VÝROBKU
Arturo PU7980 vrchní nátěr je trans-
parentní a rozpouštědel prostý, lesklý, 
protiskluzový jednosložkový nátěr na bázi 
polyuretanové pryskyřice o tloušťce cca 
100 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako transparentní, velmi odolný 
vůči opotřebení, lesklý, málo žloutnoucí 
a neklouzavý vrchní nátěr např. na Arturo 
stěrkovací podlahy, vrstvy a vrchní nátěry.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velmi odolný proti opotřebení
Dobře odolný proti chemikáliím
Málo žloutnoucí

BALENÍ
Sada: 5kg

SPOTŘEBA 
Max. 100g/m2 na vrstvu v závislosti na 
podkladu

Vrchní nátěry bezbarvé
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ARTURO VSYPOVÝ POVRCH 
EP9000

POPIS VÝROBKU

Arturo EP9000 vsypový povrch je 
rozpouštědel prostá 2 komponentní podla-
hová vrstva na bázi epoxidové pryskyřice o 
tloušťce 1–4 mm.

POUŽITÍ
Vhodný jako trvanlivý, bezešvý, nebar-
vený a neklouzavý povrch na cementové 
podklady. Speciálně vhodný, k ukotvení 
různých zasypávaných agregátů. K použití 
v místech se střední až silnou zátěží jako 
jsou  rampy, letištní plochy, mostovky, 
dopravní a těžební zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Neklouzavý
Bezešvý
Velká chemická odolnost 
Samorozlévací 

BALENÍ
25 kg sada: A = 20,60 kg B = 4,40 kg

SPOTŘEBA
Cca 1,60 kg/m2 /mm tloušťky.

ARTURO ZALÉVACÍ HMOTA 
EP9200

POPIS VÝROBKU
Arturo EP9200 zalévací hmota je 3 
komponentní materiál na bázi epoxidové 
pryskyřice, bez rozpouštědel.

POUŽITÍ
Vhodný k podlévání a zalévání stavebních 
dílů jako: strojů, kolejnic jeřábových drah, 
vestavěných ocelových dílů, kabelových 
kanálů.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Vysoká pevnost v tlaku
Při vytvrzování se nesmršťuje
Vynikající přilnavost k betonu
Samorozlévací

BALENÍ
36 kg balení: A = 16,50 kg B = 3,50 kg C = 
16,00 kg

SPOTŘEBA
Cca 1,90 kg/m2/mm tloušťky

ARTURO OPRAVNÁ HMOTA 
PU8500

POPIS VÝROBKU
Arturo PU8500 opravná hmota je 2 kom-
ponentní opravná hmota na bázi polyureta-
nové pryskyřice.

POUŽITÍ
Vhodná jako opravná hmota pod Arturo 
PU nátěry. Arturo PU8500 opravná hmota 
se zvlášť dobře hodí k zaplňování děr,  
opravám trhlin a spár, speciálně má-li být 
později nanesen Arturo PU nátěr.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Jednoduché použití
Houževnatý
Odolný vůči úderu, nárazu i opotřebení
Po dvou hodinách dále zpracovatelný 
 
BALENÍ
Duo kontejner 250 ml

SPOTŘEBA
V závislosti na podkladu.

Speciální výrobky
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ARTURO VLOČKY

POPIS
Arturo Flakes jsou barevné vločky, které 
mohou být použity k vnesení dekorativního 
prvku do budoucí podlahy.

POUŽITÍ
Arturo vločky různých velikostí, je možné 
jako ozdobu vsypat buď střídmě, nebo 
v nadbytku. Barvy Arturo vloček je možné 
volně kombinovat, čímž docílíte vlastního a 
jedinečného účinku. Arturo vločky se sypou 
na dosud čerstvou krycí vrstvu, nebo nátěr 
podlahy.

VLASTNOSTI
K dostání ve 120 jednotlivých barvách
K dostání v mnoha standardních směsích 
K dostání ve třech různých velikostech

BALENÍ
K dodání od 1 kg

ARTURO ČISTICÍ  
UBROUSKY

POPIS
Arturo čisticí ubrousky jsou vhodné jak 
k čištění pokožky, tak i podlahy nebo 
nářadí.

POUŽITÍ
Arturo čisticí ubrousky velmi důkladně 
odstraní oleje, tuky, špínu, různé barvy 
a (neztvrdlé) umělé pryskyřice z kůže, 
podlahy, i nářadí. Při odstraňování nečistot 
z různých  podkladů je zásadně třeba 
účinky předem vyzkoušet na nějakém málo 
nápadném místě. 

VLASTNOST VÝROBKU
Silný čisticí účinek
Rychlý a efektivní
Univerzální použitelnost

BALENÍ
Kartony po 4 kontejnerech
Kontejnery po 150 kusech 
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Poznámky
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