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Charakteristika

HTC Superfloor™ je originál kompletné riešenie lešteného 
betónu. Cementové mlieko sa odstráni pomocou 
odbrúsenia z povrchu betónovej zmesi. Touto technológiou  
sa docieli obnaženie kvalitnejšej vrstvy samotného 
betónu. Vďaka technológii HTC sa dosahuje omnoho 
efektívnejšieho brúsenia a leštenia ako inými spôsobmi 
brúsenia betónu. Výsledkom takéhoto brúsenia a leštenia 
dosahujeme veľmi kvalitný, funkčný a estetický povrch.

Možnosti využitia podláh Superfloor

HTC Superfloor vieme aplikovať v priemyselnej, ale aj 
občianskej výstavbe. Má široké využitie v automobilovom, 
strojárenskom ale aj skladovacom priemysle. Sú využívané 
v mnohých obchodných centrách, obchodoch, na 
letiskách. Jednoducho povedané všade tam, kde sa 
očakáva funkčnosť, ale taktiež estetická úroveň podlahy.

Výhody

• Ekologické riešenie je prvoradé, pretože betón je 
 prírodný materiál
• Samotná podlaha je z jednej ucelenej vrstvy
• Žiadne druhé vrstvy náterov
• Dlhá životnosť len s minimálnou údržbou
• Nízke náklady na údržbu
• Ľahká údržba 
• Lepšie vnútorné prostredie, jasnejšie a čistejšie
• Menej vibrácií pre vodičov vysokozdvižných vozíkov
• Znižuje stopy po vozíkoch
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Trenie a Hodnota lesku

Trenie / protišmykovosť meral Technický výskumný inštitút 
vo Švédsku podľa metódy kyvadlového trenia: pr EN 
14617-3.
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Ukážka realizácie HTC Superfloor™ – letecké múzeum, Švédsko

Technické vlastnosti

Koncept HTC Superfloor™ bol testovaný na odolonsť voči 
oteru v Technickom výskumnom inštitúte vo Švédsku. 
Výsledky nám preukazujú lepšiu odolnosť proti oteru ako je 
stanovené v normách pre veľmi vysokú odolnosť (skúška 
vykonaná na betóne C 28/35).
Ďalšie testy: Test na odraz svetla a lesk bol prevedený 
taktiež v Technickom výskumnom inštitúte vo Švédsku, 
avšak bez uvedenia hodnôt.

Protipožiarna klasifikácia

Metóda mechanického upravovania betónových povrchov 
HTC Superfloor™ získala od Európskej komisie najvyššiu 
známku odolnosti A1FL (rozhodnutie komisie 96/603/EC).
Touto metódou HTC Superfloor™ upravovania betónu 
preukazuje europská komisia nehorľavosť systému.

ESD – Elektrostatický výboj

HTC Superfloor™ spĺňa normy SS-EN 61340-5-1. 
Testoval sa odpor a to na betónovej doske, ploche a 
tráme. Namerané hodnoty zodpovedajú aj požiadavkám 
medzinárodných štandardov IEC (Medzinárodná 
Elektrotechnická Komisia). Pri chodení po povrchu vzniká 
veľmi nízky alebo žiadny elektrostatický výboj. Nikdy 
nevzniká vyššia hodnota elektrostatického výboja, ako je 
povolené v štandardoch. Doporučujeme však používať 
vhodnú obuv pri práci so strojmi HTC, obzvlášť pri 
manipulácii s elektronikou (s maximálnou hodnotou 100 
voltov).
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Pracovný postup
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Spotreba energie

Náklady po dobu životnosti

Porovnávanie nákladov po dobu životnosti 
HTC Superfloor™ a tradičných podlahových riešení.

Výsledky nám ukazujú, že pri každodennom čistení HTC 
Superfloor™ (napr. v obchodoch a pod.) sa náklady znižujú 
o 65 %. Ďalej sa ukázalo, že v priestoroch, ktoré sa čistia 
jeden alebo dvakrát týždenne (sklady, atď.), sa náklady 
znížili o 80 %. 

Počiatočná investícia u HTC Superfloor™ v porovnaní s 
tradičným riešením je veľmi podobná. Avšak životnosť 
sa líši. Podlaha HTC Superfloor™ udržovaná systémom 
Twister má životnosť prakticky neobmedzenú!

Porovnávanie je založené na údržbe podláh HTC 
Superfloor™ pomocou systému Twister. Tradičné podlahy 
boli čistené bežnými metódami a chemikáliami.

Stopy po pneumatikách

HTC Superfloor™ je ideálny povrch pre sklady a logistické 
centrá. Povrch bežných podláh alebo nebrúseného betónu 
je veľmi rýchlo pokrytý stopami od pneumatík.

Obrázok dole ukazuje rozdiel HTC Superfloor™ od bežného 
riešenia.

Twister

Čistiace systémy Twister od HTC Sweden čistí, leští 
a udržuje podlahy. Tento systém sa odlišuje tím, že 
nepotrebuje žiadný vosk či leštiace prostriedky a je 
omnoho menej agresívny. Výsledkom je čistá podlaha 
s krásnym leskom, ktorá bude žiariť celé dni. Twister 

je jednoduchý na prevádzku a hodí sa pre 
väčšinu čistiacich podlahových strojov na 

celom svete.  Švédska spoločnosť pre 
zachovanie  prírody (SSNC) doporučuje 

práve tento systém. Pokiaľ by vo 
Švédsku v profesionálnej čistiacej 

spoločnosti prešli len na 
systém Twister, mohla by sa 
znížiť spotreba chemických 
prostriedkov o 5–7 miliónov litrov  
ročne*.

* SSNC vytvorila správu s názvom ,,Ekologická 
podlahová starostlivosť”. Ušetrenie je medzi 5–7 

miliónov litrov z tradičných chemických metód len 
voŠvédsku. Efekt v celosvetovom meradle by bol enormný.

Zdroj: Analýza životnosti 
priemyselných podlahových 
materiálov, LITH-IKP-EX-
06/2383--SE
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HTC Superfloor™ Platinum

Odhalená štruktúra povrchu ukončená vo vysokom lesku.
To je Platinum – najkvalitnejšie prevedenie HTC 
Superfloor™, ktoré zahŕňa 7 brúsnych krokov. Výsledkom 
je extrémne kvalitná a odolná podlaha s nekonečnou 
životnosťou.Žiadne stopy od vozíkov, svetlo sa od podlahy 
mierne odráža, pracovné prostredie je výrazne čistejšie a 
údržba fantasticky jednoduchá.

HTC Superfloor™ Gold

Táto metoda 5-krokového brúsenia a leštenia je ukončená 
čistením / leštením pomocou Twister™ Green. Výsledok 
odhalí, že nebrúsite hlboko do betónu. Vhodné pre rovné, 
hladké povrchy. Je zachovaná najvyššia  kvalita, odolnosť 
anekonečná životnosť podlahy.

HTC Superfloor™ Silver

Táto možnosť je jedna z verzii HTC Superfloor™ Platinum, 
kde se brúsi hlbšie do betónu, ale povrch neleštíte. Silver 
sa vykonáva v štyroch brúsnych krokoch, zakončených 
pomocou HTC Twister a je výbornou voľbou v prípade, že 
chcete podlahu s matnou povrchovou úpravou.

HTC Superfloor™ Bronze

HTC Superfloor™ Bronze je jedna z verzií HTC Superfloor™

Platinum, pozostávajúca z troch krokov. Konečným krokom 
je použitie HTC Twister. Všetko prebieha leštením povrchu 
zmesou. Spoločne s použitím HTC Cure vzniká povrch 
veľmi silný a ľahko čistiteľný.
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REAL FLOOR, spol. s r.o.
Dlhá 955/15, 920 41 Leopoldov

tel./fax: 033/ 734 21 24
mob.: +421 905 483 900 

e-mail: realfloor@realfloor.sk

KOMPLETNÉ RIEŠENIA LEŠTENÉHO BETÓNU HTC SUPERFLOOR™


