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MAKSYMALNA OCHRONA,
TRWAŁE USZLACHETNIENIE

Kostki i płyty betonowe są najczęściej stosowanym materia-

łem na terenach wokół domu i w ogrodzie, jednak jeśli  chcemy, 

aby nawierzchnie długo wyglądały efektownie i nie przyjmo-

wały zabrudzeń, należy wybierać wyroby betonowe, które są za-

bezpieczone warstwą ochronną zapobiegającą wnikaniu brudu  

i ułatwiającą utrzymanie nawierzchni w czystości. Dobrze zabez-

pieczone płyty, już na etapie produkcji zostają pokryte specjal-

nymi powłokami tworzącymi warstwę izolującą. Taką warstwę 

UTrzyManie 
w czySToŚci PoDjazDU

i TaraSU

ochronną posiadają kostki i płyty brukowe firmy BRUK-BET®, która 

stosuje system ochrony Perlon®. 

Z nawierzchni tak zabezpieczonych, dużo łatwiej można usunąć 

trudne plamy z produktów spożywczych, czy nawet smaru i oleju, 

nie mówiąc już o śladach po przyklejonej gumie do żucia. Kostki 

nowej generacji Perlon® posiadają parametry przewyższające wy-

magania normowe dla kostek i płyt brukowych.
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ESTETYCZNA I EKONOMICZNA 
FUNKCJONALNOŚĆ

Nawierzchnie miejskie narażone są na wnikanie dużej ilości zabru-

dzeń oraz częste mechaniczne czyszczenie, dlatego już na etapie 

projektowania i doboru produktu warto zwrócić uwagę na jego 

ochronę.

W wyniku intensywnego użytkowania placów i chodników w stre-

fach miejskich, nawierzchnie brukowe ulegają ciągłym zabrudze-

niom i zanieczyszczeniom, często w postaci trudnych do usunięcia 

plam z gumy do żucia, napojów i innych produktów spożywczych. 

Okresowe czyszczenie tych nawierzchni musi być wykonane 

w sposób profesjonalny, przy użyciu specjalistycznych myjek i pre-

paratów, co wymaga ponoszenia wysokich nakładów finansowych, 

a pomimo tego nie zawsze umożliwia całkowite usunięcie trud-

-nych zabrudzeń ze względu na chłonność materiałów, z jakiego 

wykonana została nawierzchnia. Dedykowanym rozwiązaniem dla 

takich nawierzchni są płyty i kostki brukowe z powłoką ochronną 

Lamino® Perlon®.

Płyty z ochroną Lamino® Perlon® tworzą nawierzchnię odporną 

na wnikanie płynnych zanieczyszczeń, zmniejszają siłę przywie-

rania lepkich i tłustych zabrudzeń, a także wykazują zdolność sa-

mooczyszczania z pyłów i kurzów pod wpływem opadów atmos-

-ferycznych. W przypadku mycia płyt brukowych z Perlon®, proces 

czyszczenia jest zdecydowanie łatwiejszy i skuteczniejszy, a efekt 

czystej nawierzchni utrzymuje się zdecydowanie dłużej.
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CHARAKTERYSTYKA
OCHRONY LAMINO® PERLON®

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV

REDUKCJA WNIKANIA ZABRUDZEń

ZABEZPIECZENIE PRZED WYKWITAMI WAPIENNYMI

ODPORNOŚĆ NA MCHY I ALgI

MOżLIWOŚĆ CZYSZCZENIA MYJKą WYSOKOCIŚNIENIOWą

STABILNOŚĆ ORAZ WZMOCNIENIE KOLORóW

ODPORNOŚĆ NA MRóZ I WYSOKIE TEMPERATURY

Ochrona Lamino® Perlon® polega na powlekaniu powierzchni na 

etapie produkcji odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic 

o zaplanowanych własnościach fizycznych i użytkowych. głównym 

celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniem jest stworzenie 

warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w struk-

-turę betonu, jak również migrację wykwitów z betonu na jego 

powierzchnię. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj znaczenia, 

ponieważ nie jest to materiał 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.

UV
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MOżLIWOŚĆ CZYSZCZENIA MYJKą WYSOKOCIŚNIENIOWą

OCHRONA 
LAMINO® PERLON®

Lamino® Perlon® stanowi optymalną ochronę powierzchni przed 

zabrudzeniami. Wszystkie pory w warstwie przypowierzchniowej 

są zamknięte i wypełnione, zaś powierzchnia licowa pokryta jest 

powłoką o grubości kilkudziesięciu mikrometrów na skutek kil-

kuwarstwowego powlekania środkami ochronnymi. Zalakowane 

powierzchnie posiadają odpowiednio zaplanowany do charakteru 

wyrobów poziom połysku. Nawet najtrudniejsze zabrudzenia są 

łatwe do całkowitego usunięcia. Powierzchnie nie wymagają 

zasadniczo konserwacji w trakcie użytkowania. Po wymyciu wy-

glądają jak nowe.

Zalecana jest jednak renowacja po okresie ok. 10 lat użytkowania 

oraz wykonania zaprawek bezpośrednio po wgłębnych uszkodze-

niach mechanicznych nawierzchni Renovatorem Lamino®.

Lamino® Perlon® pozwala na produkcję jasnych kolorów płyt i kostek, 

które nie będą ulegały trudnym do usunięcia zabrudzeniom. Za-

stosowanie Lamino® Perlon® nawet przy chropowatych powierzch-

-niach dają bardzo dobrą ochronę.

Powłoka Lamino® Perlon® na kostce o zwiększonych parame-

trach HS daje zadawalający efekt, który nie zostanie osiągnięty 

przez zakup typowej kostki i zastosowanie impregnacji stosowany-

mi na rynku środkami.

WZMOCNIENIE 
KOLORU

Kostka bez ochrony

OCHRONA 
IMPREX PERLON®

Ochrona  Imprex Perlon®  polega  na  nasączeniu  suchej  po-

wierzchni  wyrobów  bardzo  wysokiej  jakości  impregnatem  

wodnym.   Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym 

stopniu zamknięte. Wchłanianie wody przez wyroby Imprex Perlon® 

jest bardzo ograniczone. Powierzchnie posiadają własność perle-

nia wody (tworzenia kropel). Działanie impregnujące zmniejsza się  

w czasie.  

W  zależności  od  warunków  atmosferycznych  zalecane  jest  

przeprowadzanie  impregnacji  nawierzchni  po  okresie 3-5 lat im-

pregnatem Renovator Imprex.

COLOR-MIX

METALIC COLOR

MICROTEC

TERATEC

TERAZZO

POLERYT
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ŁaTwoŚĆ czySzczenia
nawierzchni z ochronĄ

PerLon®

na powyższym przykładzie można zauważyć, że czyszczenie 

nawierzchni z ochroną Perlon® jest mniej pracochłonne oraz 

wymaga mniejszej ingerencji środków chemicznych i urządzeń 

mechanicznych.



Wskaźnik pracochłonności
przy usuwaniu zabrudzeń

NISKI WYSOKI

Rodzaj 
zabRudzenia

ŚWieŻa
PLaMa

zaSCHniĘTa
PLaMa

ŚWieŻa
PLaMa

zaSCHniĘTa
PLaMa

- zaBrUDzenia 
organiczne 
PochoDzenia 
roŚLinnego 
i zwierzęcego, 
zieMia ogroDowa

Zabrudzenie usunąć szmatką, następnie 
umyć za pomocą myjki ciśnieniowej. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Nałożyć preparat do utrzymania czy-
stości kostki brukowej Renovator Opal, 
po 15 min. zmyć myjką ciśnieniową. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Zabrudzenia należy usunąć za pomocą 
gąbki z szorstką powierzchnią.

Zabrudzenie należy usunąć za pomocą 
preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu szczotki. Do 14 dni od powstania 
zabrudzenia można plamę usunąć bez 
śladu.

ŁaTwoŚĆ czySzczenia

- MUSzTarDa
- KeTchUP
- Majonez

Zabrudzenie usunąć szmatką, następnie 
umyć za pomocą myjki ciśnieniowej.  
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Nałożyć preparat do utrzymania czy-
stości kostki brukowej Renovator Opal, 
po 15 min. zmyć myjką ciśnieniową. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Zabrudzenie usunąć szmatką, następnie 
umyć za pomocą szmatki. 

Zabrudzenie należy usunąć za pomocą 
preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu szczotki. Do 14 dni od powstania 
zabrudzenia można plamę usunąć bez 
śladu.

ŁaTwoŚĆ czySzczenia

- TŁUSzcz z griLLa 
- oLej

Zetrzeć szmatką. Nałożyć środek do 
usuwania tłustych plam RM 31 ASF 
firmy Karcher, po 15 min. zmyć myjką 
ciśnieniową.

Można spróbować użyć środka do usu-
wania tłustych plam RM 31 ASF firmy 
Karcher zgodnie z instrukcją produ-
centa za pomocą myjki ciśnieniowej. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Zetrzeć szmatką. Zabrudzenia należy 
usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej.

Do 24 godzin od powstania zabrudzenia 
zmyć za pomocą środka do usuwania 
tłustych plam RM 31 ASF firmy Karcher 
zgodnie z instrukcją producenta oraz 
myjki ciśnieniowej.

ŁaTwoŚĆ czySzczenia

- SoKi
- Kawa 
- czerwone wino
- PrzyPrawy

Zetrzeć szmatką. Nałożyć preparat do 
utrzymania czystości kostki brukowej 
Renovator Opal, po 5 min. zmyć myjką 
ciśnieniową. W razie potrzeby należy 
czynność powtórzyć.

Nałożyć preparat do utrzymania czy-
stości kostki brukowej Renovator Opal, 
po 15 min. zmyć myjką ciśnieniową. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Zabrudzenie usunąć szmatką, następnie 
umyć za pomocą szmatki. 

Zabrudzenie należy usunąć za pomocą 
preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu szczotki. Do 14 dni od powstania 
zabrudzenia można plamę usunąć bez 
śladu.

ŁaTwoŚĆ czySzczenia

- KreDa Do rySowania Zabrudzenie należy usunąć za pomo-
cą preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu myjki ciśnieniowej. W razie po-
trzeby należy czynność powtórzyć.

Nałożyć preparat do utrzymania czy-
stości kostki brukowej Renovator Opal, 
po  15 min. zmyć myjką ciśnieniową. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Zabrudzenie należy usunąć przy użyciu 
gąbki z szorstką powierzchnią.

Zabrudzenie należy usunąć za pomocą 
preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu szczotki. Do 14 dni od powstania 
zabrudzenia można plamę usunąć bez 
śladu.

ŁaTwoŚĆ czySzczenia

- LoDy
- czeKoLaDa

Zabrudzenie należy usunąć za pomo-
cą preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu myjki ciśnieniowej. W razie po-
trzeby należy czynność powtórzyć.

Nałożyć preparat do utrzymania czy-
stości kostki brukowej Renovator Opal, 
po 15 min. zmyć myjką ciśnieniową. 
W razie potrzeby należy czynność po-
wtórzyć.

Zabrudzenie należy usunąć przy użyciu 
gąbki z szorstką powierzchnią.

Zabrudzenie należy usunąć za pomocą 
preparatu do utrzymania czystości 
kostki brukowej Renovator Opal przy 
użyciu szczotki. Do 14 dni od powstania 
zabrudzenia można plamę usunąć bez 
śladu.

ŁaTwoŚĆ czySzczenia

- aLgi
- Mchy
- PoroSTy

Nie dotyczy Spryskać preparatem do usuwania alg 
i porostów Renovator Florex, po 7-9 
dniach umyć myjką ciśnieniową. W razie 
potrzeby należy czynność powtórzyć.

Nie dotyczy Nie występują na powierzchni płyty

ŁaTwoŚĆ czySzczenia
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www.bruk-bet.pl
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