


Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom 
a zwłaszcza specyfice agrobudownictwa, firma BAU-

TECH stworzyła przy ścisłej współpracy  z placówkami na-
ukowo-technicznymi w dziedzinie budownictwa inwentar-
skiego i gospodarczego nowa gamę kompleksowych sys-
temów posadzkowych. Systemy zwane BAUTECH AGRO 
POSADZKI znajdują szerokie zastosowanie i  sprawdza-
ją się m.in. w obiektach inwentarskich, agrotechnicznych 
i  gospodarczych, przechowalniach warzyw i  owoców, 
chłodniach i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, 
a system dekoracyjnych nawierzchni PRESSBETON ide-
alnie wkomponował się w obiekty agroturystyczne odda-
jąc niepowtarzalny urok i klimat wsi polskiej.   

Budynki inwentarskie muszą być bezwzględnie podpo-
rządkowane technologii chowu. Stosowane rozwiąza-
nia i atesty umożliwiają  wykorzystanie technologii BAU-
TECH w obiektach hodowli drobiu, trzody chlewnej czy 
bydła zapewniając bezpieczeństwo zwierząt. Obiekty 
agrotechniczne, gospodarcze czy magazynowe wyma-
gają z kolei stosowania systemów spełniających wyso-
kie parametry wytrzymałościowe, natomiast zakład prze-
twórczy nie może obejść się bez posadzki, gładkiej, che-
moodpornej i łatwej do utrzymania w czystości. Tak sze-
rokiego spektrum wymagań nie może spełnić jedna uni-
wersalna posadzka, tu potrzebne są ściśle przemyślane 
rozwiązania dopasowane do charakteru obiektu.      

POZNAJ TAJEMNICE AGRO pOsAdzek BAutech®

GALERIA AGROPOSADZEK

Agro Enduro System Agro Epoxy SystemAgro PCC System
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• Przechowalnie owoców
• Sortownie
• Komory beztlenowe
• Mroźnie
• Chłodnie
• Hale magazynowe
• Parki maszynowe
• Nawierzchnie ozdobne

• Przechowalnie owoców
• Sortownie
• Komory beztlenowe
• Mroźnie
• Chłodnie
• Hale magazynowe
• Parki maszynowe
• Nawierzchnie ozdobne 

• Przechowalnie owoców
• Sortownie
• Komory beztlenowe
• Hale magazynowe
• Parki maszynowe
• Nawierzchnie ozdobne 
• Dojarnie 
•  Zakłady o procesie produkcji mokrej
• Garbarnie 
•  Pomieszczenia przetwórstwa rybnego
•  Pomieszczenia narażone 

na agresję chemiczną
• Silosy na kiszonki paszowe

•  Posadzka cienkowarstwowa 
od 8 do 15 mm

• Do renowacji starych posadzek
•  Wysoka odporność 

na ścieranie
• Wysoka odporność na pylenie
•  Wysoka odporność na uderzenia
• Gładka nawierzchnia
•  Do stosowania wewnątrz 

i na zewnątrz budynków 
• Szeroka paleta kolorów

•  Wysoka odporność na 
ścieranie, pylenie, uderzenia

• Nienasiąkliwość
•  Łatwość utrzymania 

w czystości
•  Do stosowania wewnątrz 

i na zewnątrz budynków
• Mrozoodporność
• Szeroka paleta kolorów

• wysoka odporność chemiczna
•  bardzo wysoka przyczepność 

do podłoża
• szczelność
•  wysoka odporność na uderzenia 

i ścieranie
• brak pylenia
• szeroka paleta kolorów 
•  możliwość układania w bardzo 

cienkich warstwach
• estetyczny wygląd

•  Reakcja na ogień A1fl (niepalny)
•  Wytrzymałość na ściskanie 

– powyżej 40 MPa
•  Wytrzymałość na zginanie 

– powyżej 10 MPa
• Odporność na ścieranie – A9
• Przesiąkliwość oleju – 0 mm

•  Reakcja na ogień A1fl 
(niepalny)

•  Wytrzymałość na ściskanie 
– powyżej 50 MPa

•  Wytrzymałość na zginanie 
– powyżej 10 MPa

•  Odporność na ścieranie 
– max.A1,5

• Przesiąkliwość oleju – 0 mm
• Twardość w skali Mohsa >7

•  Reakcja na ogień Bf -s1 
(trudnozapalny)

•  Wytrzymałość na ściskanie 
– powyżej 60 MPa

•  Wytrzymałość na zginanie 
– powyżej 30 MPa

•  Odporność na ścieranie 
– poniżej < 10 ( cm3/50cm2 )

• Przesiąkliwość oleju – 0 mm
• Twardość – 100 MPa

System cienkowarstwowych, 
zacieranych posadzek betonowch 
do wykonywania równych, gładkich, 
odpornych na ścieranie i intensywne 
użytkowanie powierzchni na nowych 
oraz remontowanych podłożach 
betonowych dla przemysłu 
spożywczego i hodowlanego.

System posadzek utwardzonych 
powierzchniowo o wysokiej 
trwałości oraz odporności na 
ścieranie i pylenie dedykowany 
dla przemysłu spożywczego 
i hodowlanego.

System posadzek polimerowych 
na bazie żywicy epoksydowej 
o wysokiej trwałości, odporności 
na ścieranie i pylenie oraz 
odporności chemicznej 
dedykowany dla przemysłu 
spożywczego i hodowlanego.
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BAUTECH Sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k./Warszawy
tel.: (+48 22) 716-77-91, fax: (+48 22) 716-77-90, e-mail: bau@bautech.pl
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Nawierzchnie
z klasą

BRUKSEAL® jest poliuretanowym preparatem 
do wzmocnienia i uszczelnienia kostki brukowej, 
odpornym na czynniki atmosferyczne i promienie UV.

Stosowanie BRUKSEALU® to:

•  Wzmocnienie koloru

•  Zwiększenie odporności na ścieranie

•  Zwiększenie mrozoodporności

•  Zmniejszenie wykwitów

•  Łatwe usuwanie plam z oleju i innych 
zanieczyszczeń

•  Zapobieganie wzrostowi mchów i chwastów

Pressbeton to wy so kiej ja ko ści na wierzch-
nie o  nie ogra ni czo nych moż li wo ściach 

za sto so wań. Ta nie kon wen cjo nal na tech no-
lo gia po zwa la za mie nić zwy kły be ton w ka-
mień rzecz ny, pia sko wiec, kost kę gra ni to wą 
i wie le in nych wzo rów. Ogrom ne moż li wo ści 
ko lo ry stycz no-wzor ni cze po zwa la ją do pa-
so waç na wierzch nię do oto cze nia, a szczel-
ność, nie na siąkli wość, mro zo od por ność 
i  ła twość utrzy ma nia w czy sto ści, to za le ty 
prze ma wia ją ce do przy szłe go użyt kow ni ka 
na wierzch ni PRESS BE TON.

d O  k O s t k i  B R u k O W e j
I M P R E G N A T

www.bautech.pl


