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SYSTEM OCHRONY UMOŻLIWIA ŁATWE USUWANIE PLAM BEZ POZOSTAWIANIA ŚLADÓW



Dla skutecznej ochrony wyrobów przed zabrudzeniami, wpływami czyn-

ników atmosferycznych i promieniowaniem UV, oprócz hydrofobizacji 

Hydrostop®,  koniecznym jest wprowadzenie w procesie produkcyjnym 

systemu ochrony powierzchniowej Perlon® LAMINO. Stanowi on inno-

wacyjną nanotechnologiczną aplikację polegającą na  powlekaniu po-

wierzchni wyrobów środkami polimerowymi. 

Pierwsze powlekanie ma charakter gruntujący, czepny, pozwala na pe-

netrację środka w strukturę wierzchniej warstwy powierzchni oraz jej 

trwałe powiązanie. Kolejne, umożliwiają uzyskanie szczelnej, zamkniętej 

powierzchni wyrobu, odpornej na przenikanie różnorodnych płynów. 

Charakterystycznym wizualnym efektem ochronnym powłoki jest two-

rzenie się  kropel na powierzchni wyrobów, czyli tzw. „perlenie wody”. 

Zastosowanie systemu Perlon® LAMINO® w zdecydowany sposób po-

prawia także estetykę i zwiększa wa�ość wyrobów.

MAKSYMALNA OCHRONA, 
TRWAŁE USZLACHETNIENIE

BEZ OCHRONY

Perlon® LAMINO®
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Ochrona Perlon® LAMINO® 5 - efekt perlenia na powierzchni.
Zabrudzenia pozostają na zewnątrz powierzchni, nie wnikają 
w zamknięte pory kapilarne.

Ochrona Perlon® LAMINO polega na powlekaniu powierzchni na etapie produkcji 
odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic o zaplanowanych własnościach 
fizycznych i użytkowych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudze-
niem jest stworzenie warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń 
w strukturę betonu jak również migrację wykwitów z betonu na jego powierzch-
nię. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj znaczenia ponieważ nie jest to mate-
riał ścienny lecz posadzkowy.

Powierzchnie z ochroną BRUK-BET® po opadach atmosferycznych posiadają 
własność perlenia wody (tworzenia kropel). Spełnione są wymagania normowe 
w zakresie odporności na poślizg.

Wskaźnik ochrony powierzchni LAMINO® określa trzy poziomy odporności na za-
brudzenia LAMINO® 1, LAMINO® 3 i LAMINO® 5.

LAMINO® 1

LAMINO® 3

LAMINO® 3

Kostka standardowa bez ochrony nawierzchni typu Perlon® 

LAMINO. - zanieczyszczenia łatwo wnikają w otwa� ą strukturę 
powierzchni betonowej.
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UV

150 bar
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ODPORNOŚĆ NA MRÓZ I WYSOKIE TEMPERATURY

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PERLON® LAMINO®

REDUKCJA WNIKANIA ZABRUDZEŃ

MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA MYJKĄ WYSOKOCIŚNIENIOWĄ

ODPORNOŚĆ NA MCHY I ALGI

STABILNOŚĆ ORAZ WZMOCNIENIE KOLORÓW

ZABEZPIECZENIE PRZED WYKWITAMI WAPIENNYMI



LAMINO® 1 jako impregnacja na etapie produkcji za-
pewnia dobrą ochronę przed zabrudzeniami. Pory kapi-
larne w betonie są w ograniczonym zakresie zamknię-
te, przepuszczalność jest nadal zachowana. Dodatkowo 
powierzchnie uzyskują wzmocnienie kolorystyczne. 
Zabrudzenia należy usuwać jak najszybciej. Działanie 
impregnujące w czasie zmniejsza się i może być przy-
wrócone po okresie ok. 3 lat przez impregnację użyt-
kowanej nawierzchni Renovatorem BRUK-BET® Lamino.

POJEDYNCZA POWŁOKA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED ZABRUDZENIAMI UŻYTKOWYMI

WZMOCNIENIE KOLORYSTYCZNE

PORY KAPILARNE CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE

OGRANICZENIE WYKWITÓW WAPIENNYCH

RENOWACJA PO 3 LATACH

LAMINO® 1
WSKAŹNIK OCHRONY



LAMINO® 3

LAMINO® 3 jest bardzo dobrą ochroną przed zabrudze-
niami i zielonymi porostami ponieważ pory są w znacz-
nej mierze zamknięte i brud nie może wnikać tak szyb-
ko. To daje więcej czasu na zmycie lub szczotkowanie 
ciepłą wodą z mydłem przed pojawieniem się plam. 
Przepuszczalność pary wodnej jest nadal zachowana. 
Zabezpieczone powierzchnie są mniej podatne na po-
wstawanie wykwitów, bardziej odporne na zarysowania, 
posiadają zwiększoną stabilność kolorów i mrozood-
porność oraz odporność na ścieranie. Posiadają cha-
rakterystyczny dyskretny połysk. Działanie ochronne  
w czasie zmniejsza się, ale może być przywrócone 
przez powtórne powlekanie użytkowanej nawierzchni 
w okresie ok. 5 lat Renovatorem BRUK-BET® Lamino.

DO 3 WARSTW POWŁOKI

WYSOKA OCHRONA

ŁATWE CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ

DYSKRETNY POŁYSK NAWIERZCHNI

STABILNOŚĆ KOLORÓW, ODPORNOŚĆ NA MCHY I ALGI

PORY KAPILARNE W WIĘKSZOŚCI ZAMKNIĘTE

REDUKCJA WYKWITÓW WAPIENNYCH DO MINIMUM

TEST Z OLEJEM: ZMYCIE DO 1 GODZINY BEZ ŚLADÓW

RENOWACJA PO 5 LATACH

WSKAŹNIK OCHRONY LAMINO
®

PERLON®



LAMINO® 5
WSKAŹNIK OCHRONY LAMINO

®

PERLON®

LAMINO® 5 stanowi optymalną ochronę powierzch-
ni przed zabrudzeniami. Wszystkie pory w warstwie 
przypowierzchniowej są zamknięte i wypełnione, zaś 
powierzchnia licowa pokryta jest powłoką o gru-
bości kilkudziesięciu mikrometrów na skutek kil-
kuwarstwowego powlekania środkami ochronnymi. 
Zalakowane powierzchnie posiadają odpowiednio za-
planowany do charakteru wyrobów poziom połysku. 
Nawet najtrudniejsze zabrudzenia są łatwe do całko-
witego usunięcia. Powierzchnie nie wymagają zasad-
niczo konserwacji w trakcie użytkowania. Po wymyciu 
wyglądają jak nowe. Zalecana jest jednak renowacja 
po okresie ok. 10 lat użytkowania oraz wykonania za-
prawek bezpośrednio po wgłębnych uszkodzeniach 
mechanicznych nawierzchni Renovatorem BRUK-BET®  
Lamino.

DO 5 WARSTW POWŁOKI

NAJWYŻSZA OPTYMALNA OCHRONA

ŁATWE CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ BEZ POZOSTAWIANIA ŚLADÓW

DELIKATNY POŁYSK NAWIERZCHNI

STABILNOŚĆ KOLORÓW, ODPORNOŚĆ NA MCHY I ALGI

PORY KAPILARNE ZAMKNIĘTE

BRAK WYKWITÓW WAPIENNYCH

TEST Z OLEJEM: ZMYCIE DO 24 GODZIN BEZ ŚLADÓW

RENOWACJA PO 10 LATACH



WZMOCNIENIE ORAZ STABILNOŚĆ KOLORÓW

Ochrona Perlon® LAMINO® 1 zapewnia  
widoczne wzmocnienie kolorystycze.

Ochrona Perlon® LAMINO 5 trwale intensyfikuje 
kolory i nadaje połysk nawierzchni.

Kostka brukowa bez ochrony Perlon® LAMINO® Kostka brukowa z ochroną Perlon® LAMINO 1

Kostka brukowa z ochroną Perlon® LAMINO 5

Ochrona Perlon® LAMINO® poza właściwościami typowo użytkowymi, poprawia również efekt wizualny wyrobów. Użycie powłoki widocznie wzmacnia 
oraz stabilizuje kolory, a nawierzchniom nadaje charakterystyczny perłowy połysk.

LAMINO
®

PERLON®

Ochrona Perlon® LAMINO 3 zapewnia 
wzmocnienie oraz stabilność kolorów.

Kostka brukowa z ochroną Perlon® LAMINO 3LAMINO
®

PERLON®



BADANIA W KOMORZE STARZENIOWEJ

Laboratorium firmy Bruk-bet posiada komorę do przyspieszonych badań starzeniowych. Urządzenie symuluje warunki atmosferyczne w postaci dzia-
łania promieni słonecznych, zmiennej temperatury oraz wilgotności, mogące powodować w czasie uszkodzenia nawierzchni brukowych. W ciągu kilku 
dni lub tygodni, komora może odtworzyć uszkodzenia materiału, które powstają w ciągu miesięcy lub lat.

Kostka wzorcowa
Bruk-Bet®

Wycinek kostki Bruk-Bet®
ochrona Perlon® LAMINO 5

Wycinek kostki
innego producenta

Obszar elementu
poddany badaniu

Obszar elementu
poddany badaniu

Symulacja
10 lat 

Symulacja
10 lat 

Kostka brukowa zabezpieczona ochroną Perlon® LAMINO® 5 wykazuje bardzo dużą odporność na działanie czynników występujących w komorze sta-
rzeniowej. Badany element nie wykazał widocznych śladów uszkodzeń, kolory pozostały intensywne, a warstwa ochronna nadal spełnia swoje zadanie.

Kostka innego producenta bez ochrony wykazuje widoczne blaknięcie kolorów w obszarze badanym, ponadto nawierzchnia staje się bardziej nasiąkliwa 
powodując wnikanie zanieczyszczeń w głąb struktury.

Kostka wzorcowa
innego producenta bez ochrony



PORÓWNANIE Z WYROBAMI INNYCH PRODUCENTÓW

Wyroby zabezpieczone powłoką Perlon® LAMINO® wykazują dużo lepszą odporność na zabrudzenia i zapewniają łatwość ich usuwania. 
Przeprowadzenie testów z wykorzystaniem oleju pokazuje, że w przypadku produktów niezabezpieczonych, już po kilku minutach zanieczyszczenia wni-
kają w strukturę betonu i nie ma możliwości usunięcia powstałych plam.

Kostka Bruk-Bet z ochroną Perlon® Lamino® 5 

KOSTKI BRUKOWE ZABRUDZONE OLEJEM PO CZASIE 5 MINUT. WIDOCZNE WCHŁANIANIE OLEJU

KOSTKI BRUKOWE WYCZYSZCZONE PO UPŁYWIE 1 GODZINY

Producent 1 Producent 2
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BRAK MOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA PLAM



BRUK-BET® SP. Z O.O.
NIECIECZA 199
33-240 ŻABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER


