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• dekoratívný a individuálne prispôsobiteľný

• otvorený pre difúziu vodnej pary

• ľahko spracovateľný

• bez VOC  rozpúšťadiel 

• veľmi dobrá krycia schopnosť

• odolný proti poškriabaniu

• odoláva ľahkému až strednému chemickému a mechanickému zaťaženiu

• na podlahy a steny

• dostupné vo farebných odtieňoch podľa RAL 

 (4 štandardné farebné odtiene, ostatné farebné odtiene na vyžiadanie za príplatok)

KÖSTER CT 215 Universal Floor 

Univerzálny podlahový systém



KÖSTER CT 215 Universal Floor - univerzálna podlaha

Systémové riešenie (príklad)

Penetračný a zároveň náterový podlahový hydroizolačný systém pre ľahké až stredne ťažké 

mechanické a chemické zaťaženie.  

Difúzne otvorený a v dostupný v rôznych farebných odtieňoch. 

Vlastnosti

• paropriepustný, preto je vhodný aj na mierne vlhké podklady

• môže byť naplnený špeciálnym plnivom, s ktorým dosiahneme hrubšiu náterovú vrstvu

• vysoká odolnosť proti oderu

• všestranné použitie 

• testované na protišmykovú odolnosť 

• možné hrúbky vrstvy od 0,2–2,0 mm

• dekoratívny dizajn s takmer všetkými farebnými tónmi - podľa RAL 

• možnosť presypať s  KÖSTER Color-Chips a farebným kremičitým pieskom

• vždy postupujte podľa technického listu výrobku

Dekoratívny posyp 

KÖSTER Color-Chips

Transparentný náter 

KÖSTER CT 127 1-K-Silan

Podklad

Betón

Tekutý podlahový náter 

KÖSTER CT 215 Universal Floor

Penetrácia 

KÖSTER CT 215 Universal Floor



• KÖSTER CT 215 je možné použiť ako penetráciu a hlavnú náterovú vrstvu 

• je možné použiť dekoratívny presyp -  KÖSTER Color-Chips

• je možné použiť s finálnym transparentným náterom                                                 

  KÖSTER CT 127 1-K-Silan, ale aj bez KÖSTER CT 127 1-K-Silan

• je možné použiť s KÖSTER Filler Fine ako vyrovnávaciu vrstvu v hrúbke 1 mm

KÖSTER CT 215 Universal Floor



PREDAJNÉ PRIESTORY

Typy podľa hrúbky vrstvy  

Tenké vrstvy  0,2mm 

sú lacným spôsobom ochrany podláh a pomocou nich sa 

dosiahne dobrá čistiteľnosť. Hrúbka vrstvy je  0,2 mm.  

KÖSTER CT 215 Universal Floor kopíruje štruktúru povrchu 

podkladu. Pridaním KÖSTER Anti-Slip Granules 20 sa dosiahne 

protišmyková úprava.

Tekuté vrstvy  od 0,3mm do 2mm. 

vyrovnávajú menšie nerovnosti terénu. Vďaka rovnomernému 

rozloženiu materiálu KÖSTER CT 215 Universal Floor 

dosiahneme hladký povrch. 

KÖSTER CT 215 výborne zateká  - tekutý náter. 

Pridaním plniva KÖSTER Filler Fine je možné dosiahnuť hrúbku 

vrstvy až do 2,0 mm. 

Dekoratívne posypy 

pomocou čipsov KÖSTER Color-Chips dosiahneme zaujímavé 

farebné úpravy. 

V závislosti od zaťaženia sú tieto farebné úpravy dodatočne 

ošetrené UV stabilným, protišmykovým a transparentným 

výrobkom KÖSTER CT 127 - 1 zložkový výrobok. 

OBLASTI POUŽITIA 

VÝROBNÉ HALY

SKLADY PRÍSTUPOVÉ CESTY

BALKÓNY A TERASY GARÁŽE



KÖSTER CT 215 Universal Floor 

bez VOC rozpúšťadiel jednoduchá aplikácia ekonomické 



4 základné farebné odtiene KÖSTER CT 215 Universal Floor 

Farebný výber KÖSTER Color-Chips

cca. RAL 7012

basaltgrau

cca. RAL 7030

steingrau

cca. RAL 7032

kieselgrau

cca. RAL 7035

lichtgrau

CT 429 MF 22

weiß, hellgrau, grau

CT 429 005 Z07

schwarz, grau

CT 429 005 Z17

schwarz, grau, blau

CT 429 005 Z19

weiß, beige, braun

Dodávané farby sú založené na farebnom systéme RAL. Farebné prevedenie je podobné odtieňom 

RAL. Odchýlky súvisiace s výrobou a materiálom sú možné. Pozadie a svetelné podmienky môžu 

tiež spôsobiť, že farebné odtiene budú vyzerať inak. Farba a vzhľad sa pri vytvrdzovaní môžu mierne 

zmeniť.  Odporúčame vykonať predbežné testy.  

Dostupné 4 zákadné farebné odtiene. 

Ostatné farebné odtiene podľa RAL je možné objednať za príplatok. 

Mnoho ďalších možných farieb



Tu sme Vám k dispozícii. 

// Kontaktujte nás

KÖSTER BAUCHEMIE AG 

San-Injekt s.r.o. 

Hraničná 16, 821 05 Bratislava

Tel.: +421 948 939 696 obchod

Tel.: +421 908 665 588 konateľ 

Tel.: +421 911 665 585 predajňa 

E-Mail: info@koster.sk  www.koster.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach:


