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SKONTAKTUJ SIȨ  

Z EKSPERTAMI  
OD POSADZEK

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi pierwszego wrażenia, a parking to dla wielu gości 
pierwsza strefa, na podstawie której oceniają klasę budynku. Posadzki Deckshield pozwalają stworzyć  
z parkingu atrakcyjną wizualnie, czytelnie oznaczoną i bezpieczną przestrzeń. Posadzki Deckshield są:

Zgodne z normą  
PN-EN 1504-2

Błyszczące, w żywych kolorach, 
rozjaśniające wnętrze

Odporne na wzmożony  
ruch kołowy, ścieranie,  
chemię, np. oleje, sole i kwasy

Trudnozapalne

Nieszkodliwe dla środowiska  
i mają niską zawartość Lotnych 
Związków Organicznych

Wykonywane przez 
autoryzowane firmy  
i objęte gwarancją

Łatwozmywalne  
i redukują pisk opon

Trwałe i wytrzymałe – pozwalają 
na długi czas użytkowania

Antypoślizgowe – ograniczają 
ryzyko poślizgu nawet  
na pochyłych powierzchniach

DECKSHIELD
POLIURETANOWE
POSADZKI PARKINGOWE

 Parkingi
otwarte

 GaraZ·e
podziemne

Rampy

 Korytarze  i klatkischodowe

 Oznakowanie
poziome

 Pomieszczenia
techniczne

Elastyczne, wodoszczelne  
i mostkują rysy w podłożu

Zintegrowane z systemem 
odwodnienia

Odporne na trudne warunki 
pogodowe i promieniowanie UV 
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Zastosowanie w różnych strefach parkingu
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Kondygnacje 
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Kondygnacje  
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OPIS 1 2 3 4

Deckshield EM

Warstwa elastycznej membrany, która zwiększa zdolność posadzki do mostkowania rys 
w podłożu. Stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą przed wnikaniem wody 

i przeciekami. Stosowana w Deckshield ED i Deckshield ED HD. Może być stosowana  
w Deckshield ID i Deckshield ID HD w zależności od potrzeb.

   

Deckshield Linemarker QD
Jednokomponentowa farba na bazie rozpuszczalnika,  

o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczona  
do malowania linii i oznaczeń na posadzce.

   

Deckshield Topcoat
Barwiona, poliuretanowa powłoka stosowana na posadzkach Deckshield, która 

zabezpiecza powłokę żywiczną przed zmianą koloru pod wpływem promieni UV.    

INNE 
PRODUKTY 
DECKSHIELD

GRUBOŚĆ OPIS 1 2 3 4

Deckshield ID ok. 1,5 mm
Elastyczna posadzka poliuretanowa przeznaczona  

do stosowania w garażach podziemnych i na pośrednich 
kondygnacjach parkingów otwartych.



Deckshield ED ok. 2 mm
Elastyczna, wodoszczelna posadzka poliuretanowa o wysokiej 

zdolności mostkowania rys w podłożu, przeznaczona  
do stosowania na otwartych, niezadaszonych parkingach.



Deckshield ID HD ok. 2,5 mm
Posadzka antypośligowa, przeznaczona do stosowania  

na rampach wjazdowych i zjazdowych w garażach podziemnych 
i pomiędzy pośrednimi kondygnacjami parkingów otwartych.



Deckshield ED HD ok. 3 mm
Posadzka o wysokiej zdolności mostkowania rys w podłożu, 

zabezpieczona powłoką anty-UV. Przeznaczona do stosowania 
na rampach znajdujących się na zewnątrz budynków.
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