Technologie EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Již v uplynulých letech byla společnost DITON s.r.o. velice úspěšná v udávání
trendu ošetření povrchu betonových výrobků, například povrchovou úpravou AQUASTOP
PROTECT, kterou nyní ošetřujeme cca 90 % všech betonových povrchů vyráběných naší
společností. Výrobky ošetřené „AQUASTOPEM“ mají samočistící povrch s minimální
přilnavostí nečistot. Je u nich velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky jsou stále pěkně
barevné (nezašpiněné). Ošetření „EKOAKTIV“ pomocí aktivního povrchu rozkládá nečistoty z
ovzduší, čímž udržuje naše životní prostředí čistější a zdravější.
V letošním roce uvádíme na trh revoluční novinku v oblasti technologie zušlechtění
betonových dlažebních prvků, a to povrchovou úpravu DITON EXCLUSIVE PROTECT
(DEP).
Povrchová ochrana DEP zajistí, že je povrch betonových výrobků uzavřen. Je tedy
nenasákavý, čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že takto ošetřený povrch není náchylný ke
znečištění a velmi dobře se udržuje. Další jedinečnou výhodou je fakt, že výrobky opatřené
povrchovou úpravou DEP obsahují i hloubkovou ochranu AQUASTOP, čímž se nyní nemůže
prezentovat žádný z jiných výrobců v ČR.

Užitné vlastnosti povrchu











Snadná údržba, dobře odstranitelné nečistoty z povrchu
Starost o ošetřování povrchů betonových výrobků odpadá a můžete se věnovat nerušenému
odpočinku
Sametově hedvábný vzhled
Velmi snížená schopnost přilnavosti nečistot k povrchu betonových výrobků
Povrchová ochrana je paropropustná, tudíž beton netrpí degradací při roztahování a
smršťování při výkyvu teplot
Použitím povrchové úpravy DEP dochází ke zvýraznění barevnosti povrchů betonových
výrobků
Barevnost povrchu betonových výrobků je velmi stabilní, a to i při dešti
Povrch betonových výrobků je mnohem odolnější vůči UV záření a neprojevuje se na něm
žloutnutí
V kombinaci s patentovanou metodou prokládání vrstev jednotlivých výrobků na paletě je
omezeno poškrábání výrobků při manipulaci a pokládce
Zvýšení užitných vlastností betonových výrobků






Zvýšená odolnost vůči působení vnějších vlivů okolního prostředí
Zvýšení životnosti při správném užití betonových výrobků
Přijatelná cena za tuto povrchovou úpravu
Minimální náklady na údržbu takto ošetřených betonových povrchů

DITON EXCLUSIVE PROTECT – Ochranný lak dodáváme na naši dlažbu pouze na
vyžádání s příplatkem za 120 Kč bez DPH / 145 Kč s DPH za m2.

