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BELT SLOVAKIA 

                                                                 Kryštalizácia podláh 
 
Kamenné, mramorové podlahy sú estetickým prvkom niektorých objektov, vyjadrujú luxus 
a dávajú danému prostrediu punc dominantnosti. 
Jeho krása, rôznorodosť farieb láka mnohých dizajnérov aj spotrebiteľov. Obstarávacie náklady 
sú však vyššie a preto je logické, že užívateľovi bude záležať na jeho dlhej životnosti. 
Ďalšou charakteristikou mramoru je, že je veľmi mäkký a potrebuje náročnú údržbu. Mramor je 
anorganická látka a odolnosť mu dodáva vrchná vrstva o ktorú sa treba starať. Vápencové 
podlahy sú veľmi citlivé na kyseliny a preto si treba dávať pozor hlavne na to čo používame pri 
bežnom dennom čistení. 
 
Časom nastane skutočnosť, že lesk sa stratí a podlaha pôsobí trošku fádnym dojmom. No a viete 
ako sa hovorí, že neexistuje druhý prvý dojem. 
 
Na znovu vrátenie lesku tu máme riešenie: 
 
Kryštalizácia je bezprašný technologický proces pri ktorom vápenec (70 – 80% CA ) obsiahnutý v 
podlahe reaguje s kryštalizačným prípravkom a vytvára odolnú vysokolesklú vrstvu. Na 
kryštalizáciu používame osvedčené prípravky podľa kvality podlahy a farby. Úspech technológie 
je závislý od obsahu vápenca v podlahe a samozrejme od skúsenosti technika. Kryštalizujeme 
mramor, travertín a terazzo. 
 
Podlaha na začiatku                             Po radikálnom čistení                            Po kryštalizácii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Výhodou kryštalizácie je: 
 

- Povrch vyzerá opätovne lesklo 
- Zvýrazňuje prirodzený vzhľad, štruktúru a farbu kameňa  
- Povrch bude odolný voči nečistotám nakoľko sa uzavrú póry v podlahe 
- Povrch sa pri dennom čistení ľahšie a lacnejšie udržiava 

 
 
 



Ponuka 

Následne do poručujeme denné čistenie ekologickým produktom alkoholovým prípravkom Tana 

Werner & Mertz SR 15 vhodným pre ručné a strojové čistenie s konc. 0,25%, alebo prípravkom. 

Tento produkt na báze alkoholu čistí rýchlo, udržuje lesk podlahy a rýchlo sa odparí takže 

podlaha po umytí nie je dlho mokrá a tak sa predchádza k nebezpečnému pošmyknutiu. 

BELT SLOVAKIA  Vám ponúka svoje služby pri zabezpečení kryštalizácie po celom Slovensku. 
 
V prípade nemožnosti kryštalizácie – bez obsahu vápenca  a pod. prevádzame nanášanie 
vysokolesklých odolných polymérových emulzií podľa druhu povrchu. 
 

 


