Swisstrax padló előnyei az epoxy bevonatokkal szemben
A Swisstrax padló és a különböző epoxy bevonatok között jelentős különbség van, ezért azok nehezen
összehasonlíthatóak. A moduláris padló rendszerek esetében a padlózat hosszú távú védelmét maga a
18 mm vastag polipropilén lap biztosítja, a vékony rétegű epoxy bevonatokkal szemben.
Swisstrax moduláris padló és az Epoxy
Az epoxy népszerű megoldás az USA-ban és egyre jobban terjed Magyarországon is garázspadló
bevonatok készítésére. Jó alternatíva lehet, ha csúnya foltokat kell elrejteni, vagy ha új megjelenést
akarunk adni garázsunknak. Egy már leburkolt felület esetében az epoxy bevonat kivitelezése
költségesebb, maga a felület nehezebben karbantartható és kevésbé védi a meglévő burkolatot. Új
garázsok esetében az aljzatbetonra történő telepítéskor is számos előnye van a Swisstrax lapoknak,
nem beszélve a járulékos költségekről. Ha később az epoxy bevonat sérül és javításra szorul, azt csak
szakember tudja elvégezni. Számolni kell ennek a költségével és a régi és új felület közötti
színeltérésekkel is.
Az aljzatfelület védelme
Ami az aljzatfelület védelmét illeti, az epoxy bevonatok nem tudják megóvni a garázs padlóját. Az epoxy
egy vékony réteg, ami kémiai kötéssel kapcsolódik a betonhoz, de nem képes valójában megvédeni a
padló felületét a sérülésektől. A vegyi anyagok által okozott foltosodástól kezdődően az aljzat felület
későbbi megrepedéséig az epoxy padlók sokféle helyzetben szenvedhetnek sérüléseket a telepítést
követően. A Swisstrax lapok megfelelnek a használat során előforduló kihívásoknak, és meghaladják
felhasználóink elvárásait. A Swisstrax lapok robusztusak, 18 mm magasan állnak, hogy megvédjék
padlóját a sérülésektől.
Telepítés és karbantartás
Az epoxy bevonatoktól eltérően, a Swisstrax padlólapoknak nem kell több napos különböző
rétegrendeknek megfelelő telepítési folyamat. A Swisstrax moduláris padlórendszert egy 2-3 beállásos
garázs esetében szinte bárki órák alatt saját maga, szakember bevonása nélkül tudja telepíteni. A
Swisstrax lapokkal mindig nagyszerű megjelenésű padlója lesz, amelyet ugyanolyan könnyű telepíteni,
mint tisztítani. A lapok kevés karbantartást igényelnek, egy tömlő vagy magasnyomású mosó
használatával tisztán tartható, és évekig jól néznek majd ki.
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Swisstrax padlólapok és epoxy összehasonlítása
JELLEMZŐK

SWISSTRAX

Nem keletkezik mérgező gáz vagy veszélyes anyag telepítés
során
Telepítéskor nem szükséges megelőző felületkezelés,
beleértve a vegyszeres mosást
Telepítés néhány órán belül
Szakemberek bevonása nélkül házilag telepíthető
Nedvesség nem befolyásolja
Motorolajok és más folyadékok nem károsítják (fékolaj, benzin,
stb)
Ellen áll savaknak és oldószereknek, beleértve a Skydrol-t is
Ellen áll sós vagy magnézium-kloridos vegyületeknek
Az új vagy meglévő betonrepedések nem károsítják
Szélei és a sarkok nehezen sérülnek mechanikai behatás
esetén
A meleg gumiabroncsok nem hagynak lenyomatot a padlón
Új dizájn esetén könnyen átalakítható
Költözés esetén felszedhető és újra telepíthető
Sérülés esetén könnyen kicserélhető a padló bármely része
Beépített UV stabilizátor az anyagban és a színező adalékokban
Beépített csatornarendszer a vízelvezetéshez
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EPOXY
BEVONATOK

Swisstrax garázs padló VS. Epoxy bevonatok
Swisstrax padlója hűséges lesz Önhöz.
A garázs padlója egy befektetés. A Swisstrax moduláris padlórendszer, egymásba illeszkedő lapjait
könnyedén szétszerelheti, hogy egy költözés esetén azokat magával vihesse új lakhelyére, ahol újra
össze tudja szerelni. A lapok nagyfokú variálhatóságának köszönhetően azokat bármikor
elképzeléseinek megfelelően megváltoztathatja és kialakíthat egy új arculatot garázsának.
Önálló kivitelezés, a szemet gyönyörködtető siker élmény
A Swisstrax lapok házilag órák alatt telepíthetőek, mint egy egyszerű barkácsolási projekt! A vasárnapi
ebéd után vonja be gyermekét a kivitelezésbe. Rakják össze együtt a lapokat, mint egy nagy puzzle-t.
Ezzel szemben az epoxy bevonatok kivitelezése időigényes és szakember bevonását teszi szükségessé.
Nem megfelelő kivitelezés esetén légbuborékok keletkeznek, melyek idő előtti elhasználódáshoz
vezethetnek és nem esztétikusak. Ha saját maga végzi megfelelő tapasztalat és szaktudás nélkül padlója
epoxy bevonattal történő festését szintén van esély a nem megfelelő minőségre.
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