
specjalistyczne
posadzki przemys³owe



Dostêpne wersje
®Duracon  SL – posadzka g³adka, samopoziomuj¹ca, gruboœæ 

2-3 mm, jednolity kolor, b³yszcz¹ca lub satynowa, mo¿liwoœæ 
pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obci¹¿eñ lekkich i œrednich.

®Duracon  BC – posadzka z widocznym kruszywem g³adka lub 
antypoœlizgowa, samorozlewna,  zasypywana kruszywem, 
gruboœæ 3-5 mm, kolor jednolity lub melan¿ kolorów . Do obci¹¿eñ 
œrednich i ciê¿kich.

®Duracon  TR – posadzka z widocznym kruszywem g³adka lub 
antypoœlizgowa, szpachlowa, gruboœæ 4-5 mm, kolor jednolity lub 
melan¿ kolorów. Do obci¹¿eñ œrednich i ciê¿kich.

®Duracon  L – posadzka z widocznym kruszywem g³adka lub 
antypoœlizgowa, samorozlewna,  zasypywana kruszywem, 
gruboœæ 6-8 mm, kolor jednolity lub melan¿ kolorów. Do obci¹¿eñ 
ciê¿kich i bardzo ciê¿kich.

®Kluczowe zalety posadzek Duracon
nSzybkoœæ wykonania (kompletna posadzka gotowa do 

u¿ytkowania w ci¹gu kilku godzin).
nMo¿liwoœæ aplikacji nawet w ujemnych temperaturach.
nDowolnie regulowana g³adkoœæ.
nBardzo dekoracyjna, lekko satynowa.
nNiepyl¹ca, odporna na œcieranie.
nBardzo higieniczna, fizjologicznie obojêtna, ³atwa do 

czyszczenia.
nWyj¹tkowo wysoka odpornoœæ chemiczna.
nOdporna na promieniowanie UV.
nIdealna do przeprowadzania renowacji.

Typowe miejsca stosowania
nZak³ady miêsne – pomieszczenia suche, magazyny przypraw, 

szatnie.
nMleczarnie, produkcja serów, kuchnie, piekarnie.
nProdukcja w której u¿ywany jest ocet.
nPrzetwórstwo owocowo – warzywne.
nProdukcja piwa, soków i napojów.
nSklepy spo¿ywcze, salony samochodowe.
nPomieszczenia sk³adowania preparatów chemicznych lub 

œrodków czyszcz¹cych.
nPomieszczenia ³adowania wózków akumulatorowych.
nPomieszczenia obci¹¿one silnymi kwasami lub zasadami (np. 

galwanizernie, wytrawialnie).
nDrukarnie, szpitale, przemys³ farmaceutyczny.
nSzybkie naprawy istniej¹cych posadzek „pod ruchem”.
nPosadzki w pomieszczeniach wy³¹czanych z u¿ytkowania tylko 

na jedn¹ noc.

Dostêpne wersje
®Monepox  AQ – pow³oka wodorozcieñczalna, wysoka zawartoœæ 

czêœci sta³ych (80%), mo¿liwoœæ stosowania na wilgotne pod³o¿a. 
Do obci¹¿eñ lekkich.

®Monepox  SL - posadzka g³adka, samopoziomuj¹ca, gruboœæ 
2-3 mm, jednolity kolor, b³yszcz¹ca lub satynowa, mo¿liwoœæ 
pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obci¹¿eñ lekkich i œrednich.

®Monepox  Park Deck – posadzka antypoœlizgowa, jednolity kolor, 
gruboœæ 2-4 mm, stosowana na parkingach wielopoziomowych 
zakrytych, dobrana zarówno do miejsc parkingowych, pól 
manewrowych jak i ramp najazdowych.

®Monpeox  SL Conductive - posadzka g³adka, samopoziomuj¹ca, 
gruboœæ 2-3 mm, jednolity kolor, przewodz¹ca ³adunki elektryczne, 
nieiskrz¹ca. Do obci¹¿eñ lekkich i œrednich.

®Kluczowe zalety posadzek Monepox
nWysoka estetyka i bogata kolorystyka.
nMo¿liwoœæ regulacji szorstkoœci powierzchni.
nWysoka odpornoœæ chemiczna.
nNiski koszt wykonania, œwietna relacja jakoœæ/cena.
n£atwoœæ do otrzymania w czystoœci.
nBrak rozpuszczalników.

Typowe miejsca stosowania
nPrzemys³ lekki i samochodowy.
nPrzemys³ papierniczy.
nLaboratoria, serwerownie.
nHale magazynowe.
nWarsztaty samochodowe.
nGara¿e, w tym równie¿ wielopoziomowe.
nBiblioteki i archiwa.
nPomieszczenia sklepowe i wystawowe.
nPomieszczenia wymagaj¹ce niepyl¹cych posadzek.
nPomieszczenia biurowe.
nLotniska – pomieszczenia serwisowe, baga¿owe.
nElektrownie, sterownie.

Posadzki  ¿ywiczne oparte na bazie 
metakrylanu metylu

®DURACON ®MONEPOX
System posadzek epoksydowych



Dostêpne wersje
®Posadzka Monile  zosta³a dopracowana w jednej wersji. 

Posadzka zacierana mechanicznie, jednolity kolor, barwiona 
w masie, gruboœæ 10 mm, bez wystaj¹cego kruszywa,  najwy¿sza 
antypoœlizgowoœæ nawet w stanie mokrym i zaolejonym. 
Uk³adana na bazie systemowej warstwy sczepnej, trwale zespolona 
z pod³o¿em. 

®Opcjonalnie mo¿na j¹ pokrywaæ pow³ok¹ Monepox  AQ.

®Kluczowe zalety posadzki Monile
nDostêpna w 7 kolorach.
nIdealna do przemys³u miêsnego (spe³nia wymagania Unii 

Europejskiej).
nOdporna na czyszczenie par¹ wodn¹ i wod¹ pod ciœnieniem.
nHigieniczna, ³atwa w czyszczeniu.
nNiepyl¹ca, odporna chemicznie.
nPosiada bardzo wysokie w³aœciwoœci mechaniczne 

(odpornoœæ na œciskanie, udar, szok termiczny i œcieranie).
nBezrozpuszczalnikowa, niepalna.
nMo¿liwoœæ uk³adania na wilgotne lub mokre pod³o¿e.
nFunkcjonuje niezawodnie od 45 lat.

Typowe miejsca stosowania
nZak³ady miêsne, rzeŸnie.
nHipermarkety – miejsca o wymaganej wysokiej 

antypoœlizgowoœci; rozbiór miêsa, dzia³y rybne.
nPrzemys³ ciê¿ki, produkcja wyrobów dla górnictwa i 

hutnictwa.
nSk³ady budowlane.
nDna osadników radialnych w oczyszczalniach œcieków.
nMroŸnie i ch³odnie.

Dostêpne wersje
® Monopur Industry SL - posadzka g³adka, samopoziomuj¹ca, 

gruboœæ 2-3 mm, jednolity kolor, b³yszcz¹ca lub satynowa, 
mo¿liwoœæ pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obci¹¿eñ lekkich i 
œrednich.

®Monopur  Industry BC - posadzka z widocznym kruszywem g³adka 
lub antypoœlizgowa, samorozlewna,  zasypywana kruszywem, 
gruboœæ 3-4 mm, kolor jednolity lub melan¿ kolorów . Do obci¹¿eñ 
œrednich i ciê¿kich.

®Monopur  Industry Mortar – posadzka wyj¹tkowo wytrzyma³a, 
gruboœæ 6-9 mm (zale¿nie od potrzeb), idealna do stosowania przy 
kot³ach warzelnych i wêdzarniach.

®Kluczowe zalety posadzek Monopur
nWyj¹tkowa wytrzyma³oœæ mechaniczna i termiczna.
nOdpornoœæ na ekstremalne szoki termiczne.
nWyj¹tkowa odpornoœæ chemiczna.
nGotowa do obci¹¿enia mechanicznego po 24 godzinach od 

u³o¿enia.
nOdporna na czyszczenie par¹ wodn¹ i wod¹ pod ciœnieniem.
nNiepyl¹ca, higieniczna, ³atwa w czyszczeniu.

Typowe miejsca stosowania
nZak³ady miêsne i przetwórstwo rybne.
nPomieszczenia kot³ów warzelnych, oparzelników i wêdzarni.
nZak³ady garma¿eryjne.
nProdukcja majonezu, przetwórnie mleka.
nPiekarnie i fabryki czekolady.
nMroŸnie i ch³odnie.
nMyjnie cystern.

®MONILE ®MONOPUR  INDUSTRY
Posadzka polimerowo-cementowa 
o wyj¹tkowych parametrach

Posadzki „pancerne” 
na bazie ¿ywicy poliuretanowej



SIEDZIBA FIRMY

40-474 Katowice, ul. 73 Pu³ku Piechoty 1
Tel.: 32 603 70 30
Fax: 32 603 70 31
Tel. kom. 501 312 079
E-mail: info@tricosal.com.pl

W WARSZAWIE
Mariusz Staros tel.kom. 605 549 164
e-mail: warszawa@tricosal.com.pl

W POZNANIU
S³awomir Marczewski tel.kom. 609 820 752 
e-mail: poznan@tricosal.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWA:

Doskona³ym uzupe³nieniem systemów 
posadzkowych jest bezspoinowa nawierzchnia do œcian 

®
SANITILE .  Oparta na bazie poliuretanu, tzw. „p³ynna 
glazura” jest idealn¹ alternatyw¹ dla p³ytek 
ceramicznych. 

®Œciany pokryte pow³ok¹ SANITILE  s¹ odporne na 
dzia³anie œrodków czyszcz¹cych i czyszczenie wod¹ pod 
ciœnieniem. 

®
Pow³oka SANITILE  jest wyj¹tkowo higieniczna 

i zapobiega rozwojowi grzybów.

W Y B R A N E    R E F E R E N C J E

Bezspoinowe, 
antyseptyczne pokrycie œcian

®
SANITILE

www.ttt.com.pl


