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TÖÖSTUSLIK

NIISKUSISOLATSIOON

POORSED SILLUTISED

DEKORATIIVNE 

PARKIMINE

SÜSTEEMSED LAHENDUSED KÕIGI NÕUDMISTE TARBEKS
CONICAl on põrandakattesüsteemide arenduse, tootmise ja 
paigaldamise valdkonnas üle 40 aasta laialdasi kogemusi. 
Pakume süsteemseid lahendusi laia valiku rakenduste tarbeks:
– tööstuslikke põrandakatteid
– parkimisrajatiste katteid
– dekoratiivseid põrandakatteid avalikesse hoonetesse
– pihustatavaid membraane
– liimaineid kivivaipadele

Rakendusest olenevalt kehtivad erinevad funktsionaalsuse, 
vastupidavuse, püsivuse ja välimuse nõuded. Seega disainime 
tooteid vastavalt värskeimatele arendusosakonna teadmistele, 
mida intensiivselt praktikas testitakse. Eesmärk on pakkuda 
klientidele tooteid ja süsteemseid lahendusi, mis nende 
nõudmistele 100% vastavad.

Lisaks kasutusvalmis süsteemidele pakume eritooteid, mida saab 
kasutada eritingimustes, näiteks madalatel temperatuuridel või 
kiires tootmisprotsessis. Meie professionaalne nõustamine aitab 
klientidel leida nende jaoks kohandatud põrandakatted, mis 
sobivad keerukate ülesannete täitmiseks.

FUNKTSIONAALSED 
PÕRANDAKATTED

Funktsionaalsed
põrandakatted –

uuenduslikud
põrandasüsteemid



CONICA AG, Schaffhausen, Šveits

01   CONICA – ETTEVÕTTEST

USALDUSVÄÄRNE JA TÄPNE
CONICA tehas asutati 1977. aastal Šveitsis, Schaffhausenis. 
Tehas esindab tüüpilisi Šveitsi väärtusi nagu täpsus, paindlikkus 
ja usaldusväärsus. CONICA tegutseb ülemaailmselt ja varustab 
kliente rohkem kui 70 riigis. Lisaks meie Schaffhausenis asuvale 
tehasele on CONICAl tehas veel ka Ühendkuningriigis ning 
müügikontorid USAs ja Hiinas.

Schaffhauseni tehases toimub tootmine automatiseeritud ja 
protsessipõhise tehnoloogia abil, tänu millele tagab CONICA 
alati püsiva kvaliteedi kõikjal maailmas. Toodame peamiselt 
polüuretaan- ja epoksiidvaike. Tööstusvaldkonna klientidele 
toodetakse ka erilisi pooltooteid, nagu prepolümeere.

CONICA on turule iseseisvalt tooteid ja lahendusi arendanud 
alates 1977. aastast. Aastakümnete jagu kogemusi rakendatakse 
pidevalt uutes, innovaatilistes toodetes. Meie eesmärk on 
pakkuda alati uusi lahendusi, et lõppklientidele ja paigaldajatele 
lisandväärtust luua. Kestva ettevõttesisese uurimis- ja arendustöö 
tulemusena on CONICA tooted alati uuenduslikud ja vastavad 
rahvusvahelistele standarditele ja testimiskriteeriumidele. 
CONICAl on ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi ja ISO 14001 
keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat. CONICA omistab 
tootearendusele suurt tähtsust. Tänu sellele jätkub ettevõtte 
stabiilne areng ja sünteetiliste põrandakatete jätkusuutlik 
tootmine.

Funktsionaalsed



    

CONTENT FUNCTIONAL FLOORING
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KATTE TÜÜP SÜSTEEM PAKSUS LIBISEMIS- 
KINDLUS

TÖÖSTUSLIK – vastupidavad tööstuslikud katted
P 06 Vastupidav isetasanduv PUR kate CONIFLOOR IPS u 2 mm   R 9, R 10

P 06 Vastupidav isetasanduv EP kate CONIFLOOR IES u 2 mm  R 9, R 10

P 07 Libisemiskindel PUR puistekate CONIFLOOR IPS sr u 2.5 mm   R 12 V4, R 12 V6

P 07 Libisemiskindel EP puistekate CONIFLOOR IES sr u 2.5 mm  R 11 V4, R 11 V6,
R 12 V4

P 07 Dekoratiivse värvilise kvartsliivaga puistekate CONIFLOOR COLOURQUARTZ u 2 mm  R 11 V6

TÖÖSTUSLIK – kulutõhusad tööstuslikud katted 
P 08 Isevalguv kate CONIFLOOR IWL < 0.5 mm   R 11

P 08 Epovärv kate CONIFLOOR IEL ≤ 0.5 mm  R 9

P 09 Libisemiskindel epovärv kate CONIFLOOR IEL sr ≤ 0.5 mm  R 10

P 09 Tekstuurne värvkate CONIFLOOR IET < 1 mm  R 9

TÖÖSTUSLIK – hea elektrijuhtivusega tööstuslikud katted 
P 12 Hea elektrijuhtivusega isetasanduv PUR kate CONIFLOOR IPS as < 1.5 mm    –

P 12 Hea elektrijuhtivusega isetasanduv EP kate CONIFLOOR IES as < 1.5 mm   R 9

P 13 Hea elektrijuhtivusega tekstuurne värvakate CONIFLOOR IET as < 1 mm   R 9

P 13 Hea elektrijuhtivusega tekstuurne ränikarbiidiga kate CONIFLOOR IET as sr < 1 mm   R 10

P 14 Antistaatiline EP kate CONIFLOOR IES esd u 1.5 mm   –

P 14 Antistaatiline struktuurne värvkate CONIFLOOR IET esd < 1 mm   R 9

P 15 Antistaatiline PUR kate CONIFLOOR IPS as esd u 2 mm    R 10

P 15 Antistaatiline EP kate CONIFLOOR IES as esd u 2 mm   R 10

DEKORATIIVNE – mugav põrand   
P 19 Isetasanduv mugav PUR kate CONIFLOOR LPC u 2 mm   R 9, R 10, R 11

P 19 Isetasanduv PUR disainkate CONIFLOOR UPD u 2 mm   R 9, R 10

P 20 Vastupidav isetasanduv PUR kate koos aluskattega CONIFLOOR IPS+ u 6-8 mm   R 9, R 10

P 21 Isetasanduv mugav PUR kate koos aluskattega CONIFLOOR LPC+ u 6-8 mm   R 9, R 10

P 21 Isetasanduv PUR disainkate koos aluskattega CONIFLOOR UPD+ u 6-8 mm   R 9, R 10

PARKIMINE
P 24 Jäik EP välikate (OS8) CONIPROOF PES u 2.5 mm  R 11 V4, R 12 V8

P 24 Jäik EP välikate (OS8) CONIPROOF PEF u 2.5 mm  R 11 V4

P 25 Pragusid kattev kate parkimismajadele (OS11b) CONIPROOF PPC sl u 4 mm   R 12 V6, R 12 V8

P 25 Pragusid kattev katuseparkla kate (OS11a) CONIPROOF PPC dl u 4.5 mm   R 12 V6

P 27 Pragusid kattev kate parkimismajadele (OS10) CONIPROOF PWC su u 4-6 mm   R 11 V4

P 27 Pragusid kattev kate parkimismajadele (OS10) CONIPROOF PWC sp u 4-6 mm   R 11 V4

HÜDROISOLATSIOON
P 29 Pragusid kattev lõppkate CONIPROOF sp u 2 mm   –

P 29 Pragusid kattev lõppkate CONIPROOF su u 2 mm   –

POORSED SILLUTISED
P 31 PUR liimaine kivivaibale CONIPAVE 610/650/651 Minimaalne paksus on  

3-kordne tera suurus
–

Pragude katmine

Elektrostaatilised omadused

Veeauru läbilaskvus kerge koormus 

keskmine koormus 

raske koormus

03   LEIA SÜSTEEM

Vastupidavus

CONTENT FUNCTIONAL FLOORING



 

SÜSTEEMSED LAHENDUSED 
SUURE MEHAANILISE KOORMUSE KORRAL
Tööstussektoris on nõudlus tugevate ja vastupidavate 
põrandasüsteemide järele. CONICA pakub kvaliteetseid 
süsteemseid lahendusi, mis on pika kasutuseaga ja kerged 
paigaldada. Pinnaviimistluse, kujunduse ja tehnilised 
omadused saab valida kindlate nõuete alusel, kasutades 
süsteemset lähenemist. Olgu tegu kas lennunduse, farmaatsia-, 
auto- või elektroonikatööstusega, CONICA pakub alati õige 
põrandakattelahenduse.

04   TÖÖSTUSLIK

   TÖÖSTUSLIK:

 Karm põrand!



 

05   TÖÖSTUSLIK

VASTUPIDAVAD TÖÖSTUSLIKUD KATTED
Lõppude lõpuks loevad koostis ja mass. CONICA vastupidavad 
tööstuslikud katted on vähemalt 2 mm paksud, et tööstuses 
ja liikluses esinevale suurele koormusele ja raskustele vastu 
pidada. Põrand paneb igapäevasele koormusele pikalt vastu 
ja isegi löögid, kriimustused ja väikesed mõrad aluskihis ei 
kahjusta seda oluliselt. Pinda on võimalik värskendada, et selle 
välimust hoida ja tööiga pikendada. 

KULUTÕHUSAD TÖÖSTUSLIKUD KATTED
CONICA kulutõhusad katted kaitsevad pindu, on vastupidavad 
ja lihtsalt puhastatavad. Neil on õhuke ökonoomne kihiline 
struktuur. Oluline on valida koormust arvestades sobiv 
põrandakate, kuna see tagab soodsa hinna eest nii atraktiivse 
välimuse kui ka vajaliku koormustaluvuse.

 TÖÖSTUSLIK – vastupidavad tööstuslikud katte alates lk  04
 TÖÖSTUSLIK – kulutõhusad tööstuslikud katted alates lk  08
 TÖÖSTUSLIK – hea elektrijuhtivusega tööstuslikud katted alates lk  10



keskmine koormus kerge koormus raske koormus

VASTUPIDAV ISETASANDUV EP KATE

SÜSTEEM
CONIFLOOR IPS (industrial polyurethane system – tööstuslik polüuretaani 
süsteem) on polüuretaanvaigust pragusid kattev isetasanduv kate, mis 
talub keskmist mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
–  laoruumid
–  tootmishooned
– puhkeruumid (DIBti heakskiit)
– asfaltpõrandate pealiskihina (IC 10)

OMADUSED
– kindel, püsiv pragude katmine
– väga head mehaanilised omadused
– DIBti heakskiit
– matt viimistlus
– lihtne puhastada
– paindlikud värvilahendused

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10

SÜSTEEM
CONIFLOOR IES (industrial epoxy system – tööstuslik epokattesüsteem) on 
epoksiidvaigust isetasanduv kate, mis talub rasket ja keskmist mehaanilist 
koormust.

KASUTUSALA
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– masinaruumid
– tootmishooned
–  üldkasutatavad pinnad

OMADUSED
– tugevatele löökidele ja hõõrdumisele vastupidav
– kemikaalikindel
– erinevad paigaldused, saadaval nii isetasanduva kattena kui 
 epoksiidmördi puistekihisüsteemina
– matt viimistlus
– lihtne puhastada
– paindlikud värvilahendused

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10

TÖÖSTUSLIK  VASTUPIDAV ISETASANDUV EP KATE

CONIFLOOR IES

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne 
KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Isevalguv kiht CONIFLOOR 420
+ kvartsliiv 
 01/03(1:0.3)

2.6 kg/m²
0.8 kg/m²

4 Kattelakk CONIFLOOR 520 CW
+ 2-4 % CONIFLOOR 
Ballotini 53-106

0.13 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne 
KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Isevalguv kiht CONIFLOOR 430
+ kvartsliiv 
 01/03(1:0.7)

2.0 kg/m²
1.4 kg/m²

4 Kattelakk CONIFLOOR 520 CW
+ 2-4 % CONIFLOOR 
Ballotini 53-106

0.13 kg/m²

LÕPPLAKKLÕPPLAKK

ISEVALGUV KIHT
ISEVALGUV KIHT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT 

06   TÖÖSTUSLIK  VASTUPIDAVAD KATTED

CONIFLOOR IPS CONIFLOOR IES
  VASTUPIDAV ISETASANDUV PUR KATE

TÖÖSTUSLIK  VASTUPIDAV ISETASANDUV PUR KATE

CONIFLOOR IPS



SÜSTEEM
CONIFLOOR COLOURQUARTZ on epoksiidvaigu puistekihisüsteem, mis talub 
rasket mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– libisemiskindlad tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– profiköögid

OMADUSED
– libisemiskindel
–  löökidele ja hõõrdumisele vastupidav
–  hermeetiline
–  sile
–  paindlikud värvilahendused
–  lahustivaba, läikiv

LIBISEMISKINDLUS
R 11 V6

TÖÖSTUSLIK  VASTUPIDAV ISETASANDUV PUR/EP 

CONIFLOOR IPS/IES sr

TÖÖSTUSLIK  DEKORATIIVSE VÄRVILISE KVARTSLIIVAGA PUISTEKIHISÜSTEEM

CONIFLOOR COLOURQUARTZ

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne 
KULU

1 Krunt (IPS/IESsr) CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline   (IPS/IESsr) 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Puistekihi nakkekiht 
(IPSsr)

Puistekihi nakkekiht 
(IESsr)

CONIFLOOR 420  
+ kvartsliiv 01/03
CONIFLOOR 430  
+ kvartsliiv 01/03

1.2-1.5 kg/m2

0.36-0.45 kg/m2

1.2-1.5 kg/m2

0.36-0.45 kg/m2

4 Puistekiht (IPS/IESsr) QUARTZ SAND 03/08 5-6 kg/m²

5 Pealiskiht (IPSsr) 
Pealiskiht (IPSsr)

Pealiskiht (IPSsr)

Pealiskiht (IESsr)

CONIFLOOR 420 või
CONIFLOOR 570 C või
CONIFLOOR 591/1 

CONIFLOOR 430

0.7-1 kg/m²
0.5-0.7 kg/m2

0.6-0.8 kg/m2

0.6-0.8 kg/m2

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne 
KULU

1 Krunt CONIFLOOR 550 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline  
tasanduskiht

CONIFLOOR 550
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Puistekihi  
nakkekiht

CONIFLOOR 550  
+ kvartsliiv 01/03(1:1)

0.8/m2

0.8 kg/m2

4 Puistekiht COLOURQUARTZ 03/08 5-6 kg/m²

5 Pealiskiht CONIFLOOR 550 0.5-0.7 kg/m²

PEALISKIHT
PEALISKIHT

PUISTEKIHI NAKKEKIHT

PUISTEKIHI NAKKEKIHT

KRUNT JA 
VALIKULINE TASANDUSKIHT
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CONIFLOOR IPS/IES sr CONIFLOOR COLOURQUARTZ

SÜSTEEM
CONIFLOOR IPS sr (Industrial Polyurethane System slip resistant – tööstuslik 
libisemiskindel polüuretaansüsteem) ja CONIFLOOR IES sr (Industrial Epoxy 
System with slip resistance – tööstuslik libisemiskindel epokattesüsteem) 
on isetasanduvad katted, mis taluvad rasket mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– libisemiskindlad tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– masinaruumid
– tootmishooned
– üldkasutatavad pinnad

OMADUSED
– libisemiskindel, läikiv
– kindel, püsiv pragude katmine (ainult IPS sr)
– vastupidav tugevatele löökidele ja hõõrdumisele (ainult IES sr)
– väga kemikaalikindel (ainult IES sr)
– ei sisalda aineid, mis häirivad värvimistöökojas pihustiga lakkimist
– paindlikud värvilahendused

LIBISEMISKINDLUS
R 11 V4, R 11 V6 (IES sr); R 12 V4, R 12 V6 (IPS sr)

 VASTUPIDAV ISETASANDUV KATE   VÄRVILISE KVARTSLIIVAGA PUISTEKIHISÜSTEEM

KRUNT  JA 
VALIKULINE TASANDUSKIHT
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SÜSTEEM
CONIFLOOR IWL (Industrial Water-epoxy Light-duty – tööstuslik veepõhine 
kerge epoksiid) on veeauru läbilaskev värviline epoksiidvaik-värvkate, mis 
talub kerget ja keskmist koormust.

KASUTUSALA
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– masinaruumid
– koridorid ja trepid
– üldkasutatavad pinnad
– eragaraažid

OMADUSED
– veeauru läbilaskev
– sobilik magnesiit- ja kaltsiumsulfaat-puistekihtidele
– vähendab tolmamist
– kergesti uuendatav
– kulutõhus
– saadaval tõhustatud libisemiskindel viimistlus
– siidläikega viimistlu

LIBISEMISKINDLUS
R 11

SÜSTEEM
CONIFLOOR IEL (Industrial Epoxy Light-duty – tööstuslik kerge epoksiid) on 
värviline õhukese kihi ja topeltmembraaniga epoksiidvaik, mis sobib kerge 
kuni keskmise koormusega siseruumidele.

KASUTUSALA
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– masinaruumid
– koridorid ja trepid
– eragaraažid
– puhkeruumid (DIBti heakskiit)

OMADUSED
– kulutõhus
– vanade pindade renoveerimine
– sobib toiduainete käitlemiseks ELi regulatsioonidele vastavalt
– kemikaalikindel
– väga läbipaistmatu ja saadaval laias värvivalikus
– saadaval tõhustatud libisemiskindel viimistlus
– läikega viimistlus

LIBISEMISKINDLUS
R 9

TÖÖSTUSLIK  VALGUV LÕPPKATE

CONIFLOOR IEL

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 500 CW 0.18-0.25 kg/m²
+ 5% vesi

2 Kattelakk CONIFLOOR 500 CW
+ 2-4% CONIFLOOR 
Ballotini 75-150

0.18-0.25 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Eeltäidetud 
epovärv

CONIFLOOR 570 C 0.3-0.4 kg/m²

4 Valikuline kattelakk CONIFLOOR 520 CW 0.13 kg/m²

CONIFLOOR IELCONIFLOOR IWL
  ISEVALGUV VEEAURU LÄBILASKEV LÕPPKATE   ISEVALGUV VÄRVKATE

TÖÖSTUSLIK  VALGUV LÕPPKATE

CONIFLOOR IWL

LÕPPKATE
LÕPPKATE 

KRUNT KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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SÜSTEEM
CONIFLOOR IEL sr (Industrial Epoxy Light-duty with slip resistance – töös-
tuslik kerge libisemiskindel epoksiid) on värviline õhukese kihi ja topelt-
membraaniga epoksiidvaik, mis sobib kerge kuni keskmise koormusega 
siseruumidele. 

KASUTUSALA
– libisemiskindlad tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– masinaruumid

OMADUSED
– erakordne libisemiskindlus
– kulutõhus
– kemikaalikindel
– väga ühtlase värviga
– lai värvivalik
– läikega viimistlus

LIBISEMISKINDLUS
R 10

SÜSTEEM
CONIFLOOR IET (Industry Epoxy Textured – tööstuslik tekstuurne epovärv) 
on tekstuurne libisemiskindlate omadustega kate, mis talub keskmist  
koormust.

KASUTUSALA
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid
– masinaruumid
– tootmishooned
– autotööstus

OMADUSED
– väga kemikaalikindel
– kulutõhus
– ühtlase värviga
– lihtne puhastada
– paindlikud värvilahendused
– saadaval tõhustatud libisemiskindel viimistlus
– tekstuurne pind, läikiv

LIBISEMISKINDLUS
R 9

TÖÖSTUSLIK  LIBISEMISKINDEL EELTÄIDETUD EPOVÄRV KATE

CONIFLOOR IEL sr

TÖÖSTUSLIK   TEKSTUURNE KATE

CONIFLOOR IET

  LIBISEMISKINDEL EPOVÄRVKATE   TEKSTUURNE VÄRVKATE

CONIFLOOR IEL sr CONIFLOOR IET

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 112 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline
tasanduskih

CONIFLOOR 112
+ kvartsliiv 01/03

0.7 kg/m²
0.35 kg/m²

3 Tekstuurne epovärv CONIFLOOR 431 0.6-0.8 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Eeltäidetud 
epovärv

CONIFLOOR 570 C
+ 5% CONIFLOOR 
Ballotini 250-425

0.3-0.4 kg/m²

TEKSTUURNE KATE

TOPELTMEMBRAANIGA KATE & 
BALLOTINI

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT
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   TÖÖSTUS:

 Ohutus
igas valdkonnas

HEA ELEKTRIJUHTIVUSEGA TÖÖSTUSLIKUD KATTED
Elektrostaatika seab ohtu tundlikud elektroonikakomponendid ja võib 
ekstreemsetel juhtudel tekitada isegi tulekahjusid või plahvatusi. Seetõttu 
tuleb pindadel, mis pole metallist ning ei ole voolu juhtivad, kasutada 
sobivaid katteid, et staatilisi elektrilaenguid maandada.
CONICA hea elektrijuhtivusega põrandakate takistab inimestele või 
esemetele elektrilaengu andmist. Tänu kattekihi väga heale elektri-
juhtivusele piisab sellest, et kinnitada ruumi geomeetriale vastavalt iga 
maanduspunkti külge vaskteip. Selline lihtne ja kiire paigaldis säästab 
aega ja raha. Kogu süsteem tagab ühtlase turvalisuse. CONICA pakub 
elektrostaatika nõuete täitmiseks täielikku põrandakatete valikut.
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EN 61340-5-1 
Elektroonikakomponentide kaitse elektrostaatika nähtuste eest 
– üldised nõuded. Põrandate puhul on standardis ette nähtud 
maandustakistus <109 Ω. Siiski, kui põrandat kasutatakse esmase 
maandusena, soovitatakse standardis süsteemset takistust 
(inimene,  king, põrand) <3,5 x 107 Ω või kõndiva testkeha pinget 
<100 V. 
EN 61340-4-5 
Erirakenduste standardsed testmeetodid – meetod kirjeldamaks 
inimese, jalanõude ja põranda elektrostaatilise lahenduse vastast 
kaitset. Mõõtmises ei arvestata põrandat eraldi, vaid kogu 
süsteemi (inimest, kinga, põrandat). Mõõdetakse:
– maandustakistust oomides,
– keha pinget voltides
TRBS 2153
Elektrostaatilise lahendusega seoses süttimisohu vältimine. 
Tööandja vastutusega seotud reegel, milles kirjeldatakse, kuidas 
ennetada ohtlikke lahendusi. Kasutusala:
– vedelike ja lahustite hoiustamine
– laskemoonatehased ja -laod
– hapete tootmine ja käitlemine
– tule- ja plahvatusohtlike ainete hoiustamine 
– Nõuded katte maandustakistusele:
< 108 Ω (<106 Ω lõhkeainete puhul)
EN 61340-4-1 
Põrandakatete ja paigaldatud põrandate elektritakistus. Standard 
DIN EN 61340-5-1 on mõõtestandard, milles käsitletakse vaid 
põrandat, mitte tervet süsteemi (inimest, kinga, põrandat). 
EN 1081
Elastsete põrandakatete elektritakistuse määramine. Standard on 
BGR 132 mõõtestandard ja selles kasutatakse mõõteelektroodina 
n-ö kolmepunktilist elektroodi. Mõõtepinge on 100 V.



SÜSTEEM
CONIFLOOR IPS as (industrial polyurethane system anti-static – tööstuslik 
antistaatiline polüuretaani süsteem) on elektrit juhtiv värviline isetasanduv 
kate, mis talub keskmist mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– elektroonikatööstus
– eriliste elektrostaatilise lahenduse juhtimise omadustega ruumid plahva-

tuskindlates piirkondades laboratooriumites, ladudes ja tootmishoonetes
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid

OMADUSED
– antistaatiline
– püsiv pragude katmine
– hermeetiline
– lihtne puhastada
– paindlikud värvilahendused

SÜSTEEM
CONIFLOOR IES as (industrial epoxy system anti-static – tööstuslik antistaa-
tiline epokattesüsteem) on värviline hea elektrijuhtivusega epoksiidvaigust 
isetasanduv kate, mis talub rasket ja keskmist mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– elektroonikatööstus
– eriliste elektrostaatilise lahenduse juhtimise omadustega ruumid plahva-

tuskindlates piirkondades laboratooriumites, ladudes ja tootmishoonetes
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– laoruumid

OMADUSED
– antistaatiline
– vastupidav tugevatele löökidele ja hõõrdumisele
– kemikaalikindel
– lihtne puhastada
– ei sisalda aineid, mis häirivad värvimistöökojas pihustiga lakkimist
– paindlikud värvilahendused

LIBISEMISKINDLUS
R 9

TÖÖSTUSLIK  ELEKTRIT JUHTIV EP KATE

CONIFLOOR IES as

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

6 Isetasanduv kate CONIFLOOR 420 AS 2.2-2.5 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

6 Isetasanduv kate CONIFLOOR 430 AS 2.0-2.5 kg/m²

ISETASANDUV KATE ISETASANDUV KATE

ELEKTRIT JUHTIV KIHT ELEKTRIT JUHTIV KIHT

MAANDUSTEIP MAANDUSTEIP

CONIFLOOR IES asCONIFLOOR IPS as
  HEA ELEKTRIJUHTIVUSEGA ISETASANDUV PUR KATE   HEA ELEKTRIJUHTIVUSEGA ISETASANDUV EP KATE

TÖÖSTUSLIK  ELEKTRIT JUHTIV PUR KATE

CONIFLOOR IPS as

EPOKRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

EPOKRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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SÜSTEEM
CONIFLOOR IET as (Industry Epoxy Textured anti-static – tööstuslik antistaa-
tiline tekstuurne epoksiid) on hea elektrijuhtivusega tekstuurne libisemis-
kindlate omadustega kate, mis talub keskmist koormust.

KASUTUSALA
– elektroonika- ja autotööstus
– tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– eriliste elektrostaatilise lahenduse juhtimise omadustega ruumid plahva-

tuskindlates piirkondades laboratooriumites, ladudes ja tootmishoonetes
– rasketööstus

OMADUSED
– antistaatiline
– kulutõhus
– libisemiskindel
– läikega viimistlus
– tekstuurne pind
– kemikaalikindel

LIBISEMISKINDLUS
R 9

SÜSTEEM
CONIFLOOR IET as sr (Industry Epoxy Textured anti-static with slip-resis-
tance – tööstuslik antistaatiline tekstuurne libisemiskindel epoksiid) on 
tekstuurne silikoonkarbiidiga (tõhustatud libisemiskindla kihiga) libisemis-
kindel kate, mis talub rasket mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– elektroonika- ja autotööstus
– libisemiskindlad tööstuslikud ja kaubanduspinnad
– eriliste elektrostaatilise lahenduse juhtimise omadustega ruumid plahva-

tuskindlates piirkondades laboratooriumites, ladudes ja tootmishoonetes
– rasketööstus

OMADUSED
– antistaatiline
– kulutõhus
– libisemiskindel
– läikega viimistlus
– tekstuurne pind
– kemikaalikindel

LIBISEMISKINDLUS
R 10

TÖÖSTUSLIK   ELEKTRIT JUHTIV TEKSTUURNE KATE

CONIFLOOR IET as

TÖÖSTUSLIK  HEA ELEKTRIJUHTIVUSEGA TEKSTUURNE SILIKOONKARBIIDIGA KATE

CONIFLOOR IET as sr

  HEA ELEKTRIJUHTIVUSEGA TEKSTUURNE VÄRVKATE   HEA ELEKTRIJUHTIVUSEGA LIBISEMISKINDEL VÄRVKATE

CONIFLOOR IET as CONIFLOOR IET as sr

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

6 Tekstuurne kate CONIFLOOR 431 AS 0.6-0.8 kg/m²

TEKSTUURNE KATE

ELEKTRIT JUHTIV KIHT 

MAANDUSPUNKT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

6 Tekstuurne kate CONIFLOOR 432 HKS 0.6-0.8 kg/m²
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TEKSTUURNE KATE

ELEKTRIT JUHTIV KIHT 

MAANDUSPUNKT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT



 

SÜSTEEM
CONIFLOOR IES esd (industrial epoxy system electrostatic discharge –  
tööstuslik antistaatiline epokattesüsteem) on antistaatiline värviline  
epoksiidvaigust isetasanduv kate, mis talub rasket ja keskmist koormust.

KASUTUSALA
– elektroonikatööstuse tootmishooned ja töökojad
– masinaehitus
– autotööstus
– ravimitööstus
– antistaatilised ruumid

OMADUSED
– suur mehaaniline koormus
– mahuline juhtivus, väike tihedus

– kvaliteetne viimistlus

SÜSTEEM
CONIFLOOR IES esd (industrial epoxy system thixotropic system electrosta-
tic discharge – tööstuslik antistaatiline tiksotroopne epokattesüsteem) on 
antistaatiline tekstuurne libisemiskindel kate, mis talub kerget ja keskmist 
koormust.

KASUTUSALA
– elektroonikatööstuse tootmishooned ja töökojad
– masinaehitus
– autotööstus
– ravimitööstus
– antistaatilised ruumid  

OMADUSED
– libisemiskindel
– kulutõhus elektrit juhtivate katete ümbertegemine
– olemasolevate antistaatiliste katete katmine
– võimalik antistaatiliste normide täitmine ilma elektrit juhtiva kihita

TÖÖSTUSLIK  ELEKTRIT JUHTIV STRUKTUURNE KATE

CONIFLOOR IET esd

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

5 Isetasanduv kate CONIFLOOR 435 ESD 1.9-2.2 kg/m2

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

5 Isetasanduv kate CONIFLOOR 433 ESD 0.6-0.8 kg/m²

CONIFLOOR IET esdCONIFLOOR IES esd
  ANTISTAATILINE EP KATE   ANTISTAATILINE STRUKTUURNE KATE

TÖÖSTUSLIK  ELEKTRIT JUHTIV EP KATE

CONIFLOOR IES esd

ISETASANDUV KATE TEKSTUURNE KATE

ELEKTRIT JUHTIV KIHT VALIKULINE ELEKTRIT JUHTIV KIHT

MAANDUSPUNKT MAANDUSPUNKT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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SÜSTEEM
CONIFLOOR IPS as esd (industrial polyurethane system anti-static electros-
tatic discharge – tööstuslik antistaatiline elektrostaatilist lahendust  
maandav polüuretaani süsteem) on antistaatilise lõppkattega isetasanduv 
polüuretaankate, mis talub kerget ja keskmist mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– elektroonikatööstuse tootmishooned ja töökojad
– elektrit juhtivate katete ümbertegemine
– masinaehitus
– autotööstus
– ravimitööstus
– antistaatilised ruumid

OMADUSED
– püsiv pragude katmine, libisemiskindel
– kulutõhus elektrit juhtivate katete ümbertegemine
– matt viimistlus
– võib kasutada asfaldil (IC 10)

LIBISEMISKINDLUS 
R 10

SÜSTEEM
CONIFLOOR IES as esd (industrial polyurethane system anti-static electros-
tatic discharge – tööstuslik antistaatiline elektrostaatilist lahendust  
maandav polüuretaani süsteem) on antistaatilise libisemiskindla lõpp- 
kattega isetasanduv epoksiidvaik, mis talub rasket koormust.

KASUTUSALA
– elektroonikatööstuse tootmishooned ja töökojad
– elektrit juhtivate katete ümbertegemine
– masinaehitus
– autotööstus
– ravimitööstus
– antistaatilised ruumid

OMADUSED
– kulutõhus elektrit juhtivate katete ümbertegemine
– libisemiskindel
– matt viimistlus

LIBISEMISKINDLUS
R 10

TÖÖSTUSLIK  ANTISTAATILINE PUR KATE

CONIFLOOR IPS as esd

TÖÖSTUSLIK  ANTISTAATILINE EP KATE

CONIFLOOR IES as esd

LÕPPKATE LÕPPAKATE

  ANTISTAATILINE PUR KATE   ANTISTAATILINE EP KATE

CONIFLOOR IPS as esd CONIFLOOR IES as esd

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03   

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

5 Isetasanduv kate CONIFLOOR 420 AS 2.2-2.5 kg/m²

6 Pigmenteeritud 
kattelakk

CONIFLOOR 535 ESD 0.12-0.15 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Maanduspunkt vaskteip olenevalt ruumi 
geomeetriast

4 Elektrit juhtiv kiht CONIFLOOR 150 0.12 kg/m2

5 Isetasanduv kate CONIFLOOR 430 AS 2-2.5 kg/m²

6 Pigmenteeritud 
kattelakk

CONIFLOOR 535 ESD 0.12-0.15 kg/m²

ISETASANDUV KATE ISETASANDUV KATE

ELEKTRIT JUHTIV KIHT ELEKTRIT JUHTIV KIHT

MAANDUSPUNKT MAANDUSPUNKT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT
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MUGAVAD JA VÄRVIKIREVAD PÕRANDAKATTED
Avalikes ruumides nagu koolid, poed, raamatukogud, haiglad, 
kuid ka eramud on põrandasüsteemidele erinevad nõudmised. 
Tugevuse ja vastupidavuse kõrval peab põrand olema ka väga 
mugav, summutama kokkupuutel tekkivaid helisid ja pakkuma 
disainilahendusi. Tervise ja ohutuse ning heaolu tagamine 
asjakohaste sertifikaatidega on oluline kõigil elualadel, milles 
me püsivalt tegutseme. Tänu siledusele on põrandat eriti lihtne 
puhastada ja hooldada.

   DEKORATIIVNE:

 Mugav
ja ilus
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MUGAV PÕRANDAKATE AVALIKESSE RUUMIDESSE
CONICA LPC and LPC+ süsteemid tagavad sellised mugavused 
nagu heliisolatsiooni, hoiavad jalad soojas, on elastsed ja 
samas pakuvad ruumide ning avalike pindade kujundamiseks 
palju disaini lahendusi. Põrand on sile, elastne ja selle pealmise 
kihi värv ei tuhmu. Tänu sellele sobib see suurtele aladele, on 
kulutõhus ning vastupidav. Süsteemi kasutatakse koolides, 
haiglates ja raamatukogudes ning sellel on palju muid rakendusi. 

LAIA VÄRVIVALIKUGA DISAINERKATE
Kas soovite kasutada mugavat põrandakatet, millel on mitmeid 
kujundusvalikuid ja värviaktsente? Kui jah, siis on teie jaoks 
õige lahendus UPD ja UPD+ süsteem. Katte värv ei tuhmu, 
see on elastne ja jalgadele soe. Saadaval on personaalsed 
värvilahendused. Koguge inspiratsiooni, laske fantaasial 
lennata ja nautige samal ajal mugavat põrandat.

RANGETELE NÕUDMISTELE VASTAV HELI SUMMUTAV 
TÖÖSTUSLIK KATE
IPS+ süsteemis on kombineeritud vastupidava tööstusliku 
katte omadused ning mugavuse ja siseruumi akustika 
nõuded tänu lisaisolatsioonile, mis summutab põrandaga 
kokkupuutel tekkivat heli. Tiheda liiklusega avaliku ruumi puhul 
tagab see tugev süsteem suurepärase koormustaluvuse, 
kriimustuskindluse ja vastupidavuse. Kui kasutatakse kummist 
alusmatti, võib heli summutada isegi 17 dB võrra. Selle tulemusel 
on põrandas ideaalselt kombineeritud koormustaluvus ja 
heliisolatsioon. 
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SÜSTEEM
CONIFLOOR LPC (Living Polyurethane Comfort – mugav elupinna polüure-
taan) on polüuretaanist isetasanduv mittetuhmuva värvikihiga kate, mis 
on mõeldud dekoratiivseks kasutuseks ja mugavust nõudvatele aladele.

KASUTUSALA
– avalikud hooned
– haiglad
– koolid
– lasteaiad
– kommerts- ja elupinnad

OMADUSED
– väikesed heitkogused (DIBti heakskiit)
– mugav kate
– kokkupuutel ja kõndimisel tekkiva heli isolatsioon
– püsiv pragude katmine
– libisemiskindel
– (lõppkate) ei tuhmu, matt

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10, R 11

SÜSTEEM
CONIFLOOR UPD (Urban Polyurethane Decorative – dekoratiivne polüure-
taan) on polüuretaanist isetasanduv läbipaistva pealmise kihiga kate, mis 
on mõeldud dekoratiivseks kasutuseks ja mugavust nõudvatele aladele.

KASUTUSALA
– avalikud hooned
– haiglad
– koolid
– lasteaiad
– kommerts- ja elupinnad

OMADUSED
– väikesed heitkogused (DIBti heakskiit)
– mugav kate
– kokkupuutel ja kõndimisel tekkiva heli isolatsioon
– libisemiskindel
– (kate ja kattelakk) ei tuhmu, matt
– jalgadele soe ja sõbralik

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10

DEKORATIIVNE  MUGAV PUR KATE

CONIFLOOR LPC
DEKORATIIVNE   PUR DISAINKATE

CONIFLOOR UPD

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Isetasanduv kate CONIFLOOR 440 2.5-3.5 kg/m²

4 Kattelakk CONIFLOOR 541 CW 0.12-0.15 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Isetasanduv kate CONIFLOOR 450 2.5-3.5 kg/m²

4 Kattelakk CONIFLOOR 541 W 0.12-0.15 kg/m²

  MUGAV PUR KATE   PUR DISAINKATE

CONIFLOOR LPC CONIFLOOR UPD

LÕPPKATE
LÕPPKATE

ISETASANDUV KATE ISETASANDUV KATE

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

KRUNT JA
VALIKULINE TASANDUSKIHT

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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ISETASANDUV KATE

LÕPPKATE

ALUSKATE

KRUNT

LIIM

SÜSTEEM
CONIFLOOR IPS+ (Industrial Polyurethane System with sound-absorbing 
mat – tööstuslik heli summutava alusega polüuretaani süsteem) on ise- 
tasanduv heli summutava aluskattega polüuretaankate, mis talub keskmist 
koormust.

KASUTUSALA
– hooned, millele kehtivad ranged müra vähendamise ja kulumise nõuded
– haiglad, vanadekodud
– koolid, raamatukogud, lasteaiad
– sööklad
– jaekaubanduspinnad

OMADUSED
– väikesed heitkogused
– suur koormustaluvus, mugav käia
– kokkupuutel ja kõndimisel tekkiva heli isolatsioon
– püsiv pragude katmine
– (pealmine kattelakk) ei tuhmu, matt
– kriimustuskindel ja löökidele vastupidav

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10

DEKORATIIVNE  VASTUPIDAV PUR KATE KOOS ALUSKATTEGA

CONIFLOOR IPS+

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Liimitav kiht CONIFLOOR 210 0.8-1.0 kg/m²

4 Heli summutav 
aluskate

CONIPUR aluskate 
F40 or G30 
(4 mm or 6 mm)

–

5 Poore sulgev kiht CONIFLOOR 310 0.7-0.9 kg/m²

6 Poore sulgev kiht CONIFLOOR 310 0.5-0.7 kg/m²

7 Isetasanduv kate CONIFLOOR 420 2.5-3.0 kg/m²

8 Kattelakk CONIFLOOR 520 CW 0.13 kg/m²

CONIFLOOR IPS+
  VASTUPIDAV PUR KATE KOOS ALUSKATTEGA

POORE SULGEV PAHTEL

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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SÜSTEEM
CONIFLOOR LPC+ (Living Polyurethane Comfort with sound-absorbing mat) 
on polüuretaanist isetasanduv mittetuhmuva värvikihiga kate, mis on mõel-
dud dekoratiivseks kasutuseks ja mugavust nõudvatele aladele.

KASUTUSALA
– avalikud hooned
– haiglad
– koolid
– lasteaiad
– kommerts- ja elupinnad

OMADUSED
– väikesed heitkogused (DIBti heakskiit)
– väga mugav käia
– eriti tugev kokkupuutel ja kõndimisel tekkiva heli isolatsioon
– püsiv pragude katmine
– (pealmine kattelakk) ei tuhmu, matt

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10

SÜSTEEM
CONIFLOOR UPD+ (Urban Polyurethane Decorative with sound-absorbing 
mat) on polüuretaanist isetasanduv läbipaistva pealmise kihiga kate, mis 
on mõeldud dekoratiivseks kasutuseks ja mugavust nõudvatele aladele.

KASUTUSALA
– avalikud hooned
– haiglad
– koolid
– lasteaiad
– kommerts- ja elupinnad

OMADUSED
– väikesed heitkogused (DIBti heakskiit)
– väga mugav käia
– eriti tugev kokkupuutel ja kõndimisel tekkiva heli isolatsioon
– (kate ja kattelakk) ei tuhmu, matt
– jalgadele soe ja sõbralik

LIBISEMISKINDLUS
R 9, R 10

DEKORATIIVNE  MUGAV PUR KATE KOOS ALUSKATTEGA

CONIFLOOR LPC+
DEKORATIIVNE  PUR DISAINKATE KOOS ALUSKATTEGA

CONIFLOOR UPD+

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Liimitav kiht CONIFLOOR 210 0.8-1.0 kg/m²

4 Heli summutav 
aluskate

CONIPUR aluskate
 F40 or G30 
(4 mm or 6 mm)

–

5 Poore sulgev kiht CONIFLOOR 310 0.7-0.9 kg/m²

6 Poore sulgev kiht CONIFLOOR 310 0.5-0.7 kg/m²

7 Isetasanduv kate CONIFLOOR 440 2.5-3.0 kg/m²

8 Kattelakk CONIFLOOR 541 CW 0.13 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.4 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.5 kg/m²
0.5 kg/m²

3 Liimitav kiht CONIFLOOR 210 0.8-1.0 kg/m²

4 Heli summutav 
aluskate

CONIPUR aluskate
F40 or G30 
(4 mm or 6 mm)

–

5 Poore sulgev kiht CONIFLOOR 310 0.7-0.9 kg/m²

6 Poore sulgev kiht CONIFLOOR 310 0.5-0.7 kg/m²

7 Isetasanduv kate CONIFLOOR 450 2.5-3.0 kg/m²

8 Kattelakk CONIFLOOR 541 W 0.13 kg/m²

ISETASANDUV KATE

LÕPPKATE

ALUSKATE

POORE SULGEV PAHTEL

KRUNT

LIIM

  MUGAV PUR KATE KOOS ALUSKATTEGA   PUR DISAINKATE KOOS ALUSKATTEGA

CONIFLOOR LPC+ CONIFLOOR UPD+

ISETASANDUV KATE

LÕPPKATE

ALUSKATE

POORE SULGEV PAHTEL 

KRUNT

LIIM
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TÕHUS KAITSE PARKLATELE
Katuseparklate ja parkimismajade katted peavad taluma 
mehaanilist koormust ning pidama vastu füüsikalistele ja 
keemilistele mõjudele. CONICA pakub katsetatud ja testitud 
pinnakaitsesüsteeme, mis vastavad kõigile nõuetele. Pakume 
lahendusi maa-aluste garaažide ning vahekorrustel asuvate 
ja katuseparklate jaoks. Kui vaja, saab meilt ka sertifitseeritud 
pragude katmise lahendusi, et takistada vee alusbetooni 
imbumist. Meie toodete lai valik sisaldab kulutõhusaid lahendusi, 
mille hulka kuuluvad kiired parandussüsteemid, mis sobivad 
ideaalselt lühikese tähtajaga projektidele või keerulistele 
ilmastikutingimustele. Parklaid saab moodsalt ja atraktiivselt 
kujundada värviaktsentide abil.

   PARKIMINE:

 Kaitse sise- ja  
välismõjude eest 
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P P

Katuseparkla

Katuseparkla
(OS10/OS11a)

Vahekorrusel asuv parkla

Vahekorrusel asuv parkla 
(OS10/OS11b)

Maa-alune garaaž

Maa-alused alad 
(OS8)

sobilikud süsteemid:
– CONIPROOF PPC dl (OS11a)

– CONIPROOF PWC su/sp (OS10)

sobilikud süsteemid:
– CONIPROOF PPC sl (OS11b)

– CONIPROOF PWC su/sp (OS10)

sobilikud süsteemid:
– CONIPROOF PES
– CONIPROOF PEF



SÜSTEEM
CONIPROOF PES (Parking Epoxy System – parkla epoksiidsüsteem) on jäik 
epoksiidvaigust välikate pindadele, millele rakendub tugev mehaaniline 
mõju.

KASUTUSALA
– välikate pindadele, millel sõidetakse ning millele rakendub raske mehaan-

iline koormus
– vastab DIN EN 1504-2 nõuetele
– parkimisaladele ja pindadele, millel maa-alustes garaažides ja parkimis-

majades sõidetakse
– katusealustele, rampidele, pöörderingidele ja jalakäijate aladele

OMADUSED
– vastupidav mehaanilistele mõjudele ja kemikaalikindel
– mootorsõidukite liikluse nõuetele vastavalt testitud
– välisniiskuse sissetungi ennetuse suhtes testitud (230d)
– heaks kiidetud pinnakaitsesüsteem (OS8)
– lai värvivalik
– võimalik valida mittetuhmuv pealiskiht, mis tagab pikaajalise värvi pü-

sivuse otsese päikesevalguse käes ning parema puhastatavuse

LIBISEMISKINDLUS
R 11 V4, R 12 V8

SÜSTEEM
CONIPROOF PEF (Parking Epoxy Filled – parkla epoksiidtäidis) on jäik eel- 
täidetud pigmenteeritud epoksiidvaigust krundiga välikate pindadele,  
millele rakendub tugev mehaaniline mõju.

KASUTUSALA
– välikate pindadele, millel sõidetakse ning millele rakendub raske mehaan-

iline koormus
– vastab DIN EN 1504-2 nõuetele
– parkimisaladele ja pindadele, millel maa-alustes garaažides ja parkimis-

majades sõidetakse
– katusealustele, rampidele, pöörderingidele ja jalakäijate aladele

OMADUSED
– vastupidav mehaanilistele mõjudele ja kemikaalikindel
– mootorsõidukite liikluse nõuetele vastavalt testitud
– välisniiskuse sissetungi ennetuse suhtes testitud (230d)
– heaks kiidetud pinnakaitsesüsteem (OS8)
– lai värvivalik
– võimalik valida mittetuhmuv pealiskiht, mis tagab pikaajalise värvi pü-

sivuse otsese päikesevalguse käes ning parema puhastatavuse

LIBISEMISKINDLUS
R 11 V4

PARKIMINE  JÄIK EP VÄLIKATE (OS8)

CONIPROOF PEF

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Valikuline krunt CONIPROOF 190/1 (1:1)

+ kvartsliiv 
 01/03 (1:1)

0.3-0.5 kg/m²

2 Puistekiht & 
kulumiskiht

CONIPROOF 190/1
+ kvartsliiv 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Puistekiht kvartsliiv 03/08 3-4 kg/m²

4 Pealiskiht CONIPROOF 590/1 või
CONIPROOF 591/1

0.6-0.9 kg/m²
0.6-0.8 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Valikuline krunt CONIFLOOR 112 0.3-0.5 kg/m²

2 Puistekiht & 
kulumiskiht

CONIFLOOR 112
+ kvartsliiv 01/03

1.3 kg/m²
0.56 kg/m²

3 Puistekiht kvartsliiv 03/08 3-4 kg/m²

4 Pealiskiht CONIPROOF 590/1 või 
CONIPROOF 592

0.6-0.9 kg/m²
0.6-0.8 kg/m²

PEALISKIHT PEALISKIHT

VALIKULINE KRUNT VALIKULINE KRUNT

CONIPROOF PEFCONIPROOF  PES
  JÄIK EP VÄLIKATE   JÄIK EP VÄLIKATE

PARKIMINE  JÄIK EP VÄLIKATE (OS8)

CONIPROOF PES

TASANDUS- JA KULUMISKIHT TASANDUS- JA KULUMISKIHT

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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SÜSTEEM
CONIPROOF PPC sl (ühe polüuretanikihiga pragusid kattev parklakate) on 
parkla polüuretaankate parkimismajade katusealustele, millele rakendub 
keskmine mehaaniline koormus.

KASUTUSALA
– parema dünaamilise pragude katmise võimekusega kate
– katusealustele aladele, kus kõnnitakse ja sõidetakse
– vastab DIN EN 1504-2 ja DAfStb nõuetele
– parkimisaladele ja pindadele, millel maa-alustes garaažides ja parkimis-

majades sõidetakse, põrandaplaatidele, vahekorrustele, katuseparklatele 
ja rampidele

OMADUSED
– vastupidav mehaanilistele mõjudele ja kemikaalikindel
– mootorsõidukite liikluse nõuetele vastavalt testitud
– välisniiskuse sissetungi ennetuse suhtes testitud (230d)
– lai värvivalik
– heaks kiidetud pinnakaitsesüsteem (OS11b)
– võimalik valida mittetuhmuv pealiskiht, mis tagab pikaajalise värvi  

püsivuse otsese päikesevalguse käes ning parema puhastatavuse

LIBISEMISKINDLUS
R 12 V4, R 12 V8

SÜSTEEM
CONIPROOF PPC sl (elastset hüdroisolatsioonimembraani sisaldav parkla-
kate) on parkla polüuretaankate parkimismajade aladele, mis on ilmastiku-
tingimustele avatud ja millele rakendub keskmine mehaaniline koormus.

KASUTUSALA
– parema dünaamilise pragude katmise võimekusega kate
– aladele, kus kõnnitakse ja sõidetakse
– vastab DIN EN 1504-2 ja DAfStb nõuetele
– parkimisaladele ja pindadele, millel maa-alustes garaažides ja parkimis-

majades sõidetakse, eriti avatud pindadele, millel sõidetakse

OMADUSED
– vastupidav mehaanilistele mõjudele ja kemikaalikindel
– mootorsõidukite liikluse nõuetele vastavalt testitud
– välisniiskuse sissetungi ennetuse suhtes testitud (230d)
– lai värvivalik, mida on testitud koos mittetuhmuva pealmise lõppkattega, 

et parkimisalade värviskeem säiliks pikalt
– heaks kiidetud pinnakaitsesüsteem (OS11a)
– iseseisva hüdroisolatsiooni membraani ja kulumiskihiga kahekihiline 

süsteem 

LIBISEMISKINDLUS
R 12 V6

PARKIMINE  PRAGUSID KATTEV PARKLA VÄLIKATE (OS11B)

CONIPROOF PPC sl

PARKIMINE  PRAGUSID KATTEV KATUSEPARKLA VÄLIKATE (OS11A)

CONIPROOF PPC dl

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIPROOF 190/1 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline
tasanduskiht

CONIPROOF 190/1
+ kvartsliiv 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Hüdroisolatsiooni 
membraan/HwO1

CONIPROOF 490/1 2.1-2.3 kg/m²

4 Kulumiskiht CONIPROOF 491/1
+ kvartsliiv 01/03

1.9 kg/m²
0.48 kg/m²

5 Puistekiht kvartsliiv 03/08 3-4 kg/m²

6 Pealiskiht CONIPROOF 590/1 või
CONIPROOF 591/1 või
CONIPROOF 592

0.6-0.9 kg/m²
0.6-0.8 kg/m²
0.6-0.8 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIPROOF 190/1 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline
tasanduskiht

CONIPROOF 190/1
+ kvartsliiv 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Tasandus- ja 
kulumiskiht

CONIPROOF 490/1
+ kvartsliiv 01/03

1.75 kg/m²
0.75 kg/m²

4 Puistekiht kvartsliiv 03/08 3-4 kg/m²

5 Pealiskiht CONIPROOF 590/1 või 
CONIPROOF 591/1 või
CONIPROOF 592

0.6-0.9 kg/m²
0.6-0.8 kg/m²
0.6-0.8 kg/m²

TASANDUS- JA LOODIMISKIHT TASANDUS- JA LOODIMISKIHT

  PRAGUSID KATTEV PARKLA VÄLIKATE   PRAGUSID KATTEV KATUSEPARKLA VÄLIKATE 

CONIPROOF PPC sl CONIPROOF PPC dl

PEALISKIHT PEALISKIHT

KRUNT KRUNT

TASANDUS- JA KULUMISKIHT MEMBRAAN/HWO1

KULUMISKIHT

1 Peamine tõhus pinnakaitsekiht
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PARKIMINE  KUUMPIHUSTATAVAD POLÜUUREA VÄLIKATTESÜSTEEMID

CONIPROOF PWC su

PARKIMINE  KUUMPIHUSTATAVAD PUR VÄLIKATTESÜSTEEMID

CONIPROOF PWC sp

  ÜLIKIIRE VÄLIKATE   ÜLIKIIRE VÄLIKATE

CONIPROOF PWC su CONIPROOF PWC sp

SÜSTEEM
CONIPROOF PWC su (Parking Waterproofing Crack-bridging spray applied 
Polyurea – hüdroisoleeriv ja pragusid katvalt elastne kuumpihustatav polüu-
rea parklakate) on ülikiirelt kuivav polüuureast membraaniga kate, mis talub 
keskmist kuni rasket koormust.

KASUTUSALA
– eraldi membraaniga süsteem, mis tagab tõhusa pragude katmise
– sobib kõigile sise- ja välispindadele
– sobib rampidele

OMADUSED
– vastupidav mehaanilistele mõjudele ja kemikaalikindel
– mootorsõidukite liikluse nõuetele vastavalt testitud
– välisniiskuse sissetungi ennetuse suhtes testitud
– võimalik valida mittetuhmuv pealiskiht, mis tagab pikaajalise värvi  

püsivuse otsese päikesevalguse käes ning parema puhastatavuse
– lai värvivalik
– vastupidav veekindel polüuurea membraan
– OS10le vastavalt testitud pinnakaitsesüsteem
– iseseisva veekindla membraaniga ja kulumiskihiga kahekihiline süsteem 

pindadele, mis on ilmastikutingimustele avatud

LIBISEMISKINDLUS
R 11 V4

SÜSTEEM
CONIPROOF PWC sp (Parking Waterproofing Crack-bridging spray applied 
Polyurethane – hüdroisoleeriv ja pragusid katvalt elastne kuumpihustatav 
polüurea parklakate) on ülikiirelt kuivav polüuretaanist membraaniga kate, 
mis talub keskmist koormust.

KASUTUSALA
– eraldi membraaniga süsteem, mis tagab tõhusa pragude katmise
– sobib kõigile sise- ja välispindadele
– sobib rampidele

OMADUSED
– vastupidav mehaanilistele mõjudele ja kemikaalikindel
– mootorsõidukite liikluse nõuetele vastavalt testitud
– välisniiskuse sissetungi ennetuse suhtes testitud
– võimalik valida mittetuhmuv pealiskiht, mis tagab pikaajalise värvi  

püsivuse otsese päikesevalguse käes ning parema puhastatavuse
– lai värvivalik
–polüuretaani-põhine veekindel maksimaalsete täitmisomadustega  

membraan
– OS10le vastavalt testitud pinnakaitsesüsteem
– iseseisva veekindla membraaniga ja kulumiskihiga kahekihiline süsteem 

pindadele, mis on ilmastikutingimustele avatud

LIBISEMISKINDLUS
R 11 V4

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 118 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 118
+ kvartsliiv 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Valikuline 
nakkekiht

CONIPROOF 165 0.05-0.08  
kg/m²

4 Hüdroisolatsiooni 
membraan

CONIPROOF 401 2.1-2.3 kg/m²

5 Kulumiskiht CONIPROOF 492 1.3-2.1 kg/m²

6 Puistekiht kvartsliiv 03/08 4.0-5.0 kg/m²

7 Pealiskiht CONIPROOF 591/1 0.6-0.7 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 118 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 118
+ kvartsliivd 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Valikuline 
nakkekiht

CONIPROOF 165 0.05-0.08 
kg/m²

4 Hüdroisolatsiooni 
membraan

CONIPROOF 410 2.1-2.3 kg/m²

5 Kulumiskiht CONIPROOF 492 1.3-2.1 kg/m²

6 Puistekiht kvartsliiv 03/08 4.0-5.0 kg/m²

7 Pealiskiht CONIPROOF 591/1 0.6-0.7 kg/m²

TASANDUS. JA LOODIMISKIHT TASANDUS- JA LOODIMISKIHT

PEALISKIHT PEALISKIHT

KULUMISKIHT KULUMISKIHT

KRUNT KRUNT

VEEKINDLA MEMBRAANIGA KIHT VEEKINDLA MEMBRAANIGA KIHT
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keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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   HÜDROISOLATSIOON:

 Täiuslikud 
 hüdroisolatsiooni 
lahendused

VEE SISSETUNGI TAKISTAVAD SÜSTEEMID
Hüdroisolatsioonisüsteeme kasutatakse peamiselt seal, kus on 
vaja püsivat sissetungiva niiskuse vastast kaitset. Hooneid saab 
niiskuse sissetungi eest kaitsta nii alt, külgedelt kui ka pealt. 
CONICA tooted pakuvad laia tootevalikut ja kattelahendusi, näiteks 
parkimismajades ja katuste isoleerimisel.



SÜSTEEM
CONIPROOF SP (Spray Polyurethane – kuum pihustatav polüuretaan) on väga 
reaktiivne kahekomponentne UV-kaitsega kuumpihustatav süsteem, mis 
talub keskmist koormust.

KASUTUSALA
–hoonete avatud osade, nt terrasside, katuste ja katuseterrasside hüdro- 

isolatsioon
– vett hülgava lõppkattena testitud
– vastab OS10 parklas kasutamise nõuetele

OMADUSED
– väga tõhus pragude katmine
– juurtekindel
– kemikaalikindel
– liimub terasele ja betoonile
– lõppkate
– külmpaigalduse võimalus detailse töö ja paranduse puhul
– dekoratiivse viimistluse jaoks saadaval mittetuhmuv lõppkate

SÜSTEEM
CONIPROOF SU (Spray Polyurea – kuum pihustatav polüuurea) on väga reak-
tiivne kahekomponentne UV-kaitsega kuumpihustatav süsteem, mis talub 
rasket mehaanilist koormust.

KASUTUSALA
– hoonete avatud osade, nt terrasside, katuste ja katuseterrasside hüdro- 

isolatsioon
– vett hülgava lõppkattena testitud
– vastab OS10 parklas kasutamise nõuetele

OMADUSED
– väga tõhus pragude katmine
– mehaaniliselt väga vastupidav
– juurtekindel
– kemikaalikindel
– liimub terasele ja betoonile
– lõppkate
– dekoratiivse viimistluse jaoks saadaval mittetuhmuv lõppkate

HÜDROISOLATSIOON  KUUMPRITSITAV PRAGUSID KATTEV LÕPPKATE

CONIPROOF SP
HÜDROISOLATSIOON  KUUMPRITSITAV PRAGUSID KATTEV LÕPPKATE

CONIPROOF SU

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Valikuline 
nakkekiht

CONIPROOF 165 0.05-0.08 
kg/m²

4 Veekindel 
membraan

CONIPROOF 410 or 
CONIPROOF 413 or 
CONIPROOF 414

2.1-2.3 kg/m²
2.1-2.3 kg/m²
2.1-2.3 kg/m²

5 Kattelakk CONIPROOF 513 0.15 kg/m²

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Krunt CONIFLOOR 110 0.3-0.5 kg/m²

2 Valikuline 
tasanduskiht

CONIFLOOR 110
+ kvartsliiv 01/03

0.8 kg/m²
0.8 kg/m²

3 Valikuline 
nakkekiht

CONIPROOF 165 0.05-0.08 
kg/m²

4 Veekindel 
membraan

CONIPROOF 401 2.1-2.3 kg/m²

5 Kattelakk CONIPROOF 513 0.15 kg/m²

LÕPPKATE LÕPPKATE

VEEKINDEL MEMBRAAN VEEKINDEL MEMBRAAN

KRUNT KRUNT

TASANDUS- JA LOODIMISKIHT TASANDUS- JA LOODIMISKIHT
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  PRAGUSID KATTEV LÕPPKATE   PRAGUSID KATTEV LÕPPKATE

CONIPROOF SP CONIPROOF SU

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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KULUTÕHUS ASFALDI JA BETOONI ALTERNATIIV
CONPAVE sideaineid kasutatakse koos sobivate mineraalisegudega vett 
läbilaskvate ja dekoratiivsete pindade loomisel. Sellist „kivivaipa“ saab 
kasutada nii sise- kui ka välistingimustes erinevates rakendustes. CONIPAVE 
kivimassi kasutatakse kõnni- ja sissesõiduteedel, aiakujunduses, terrassidel 
ja rõdudel, aga ka disainesemete loomisel.
Kivivaiba saab teha selliselt, et vihmavesi pääseb läbi pinna ja saab imbuda 
pinnasesse. CONIPAVEt on kiire ja lihtne paigaldada.

   POORSED SILLUTISED:

 Vett läbi laskvad pinnad 
linna ja maale



SÜSTEEM
CONIPAVE on lahustivaba ühekomponentne polüuretaanliim kivivaipade 
jaoks – liimaine on saadaval kahes variandis, kas UV-püsivas või UV-mitte- 
püsivas versioonis.

CONIPAVE 610
Liimaine poorsetele kivivaipadele
 
KASUTUSALA
Terrassid, jalgratta- ja kõnniteed, avatud pinnad, sissesõiduteed

CONIPAVE 650/651 
Läbipaistev UV-püsiv liimaine kivivaipadele 

KASUTUSALA
Terrassid, jalgratta- ja kõnniteed, avatud pinnad, sissesõiduteed

POORSED SILLUTISED   PUR LIIMAINE KIVIVAIBALE

CONIPAVE 610/650/651

STRUKTUUR TOOTE NIMI umbkaudne KULU

1 Valikuline krunt CONIPAVE 10
CONIPUR 70

0.15-0.18 kg/m²
0.05-0.08 kg/m²

2 Läbipaistev 
liimaine kividele

CONIPAVE 610 või
CONIPAVE 650 või
CONIPAVE 651

tera suurus
4-12 mm: 5%
2-4 mm: 6%

3 Dekoratiivne kruus tera suurus 10-12 mm 
või 8-10 mm
või 4-8 mm
või 2-4 mm

14 kg/cm/m2

14 kg/cm/m2

14 kg/cm/m2

12.3 kg/cm/m2

4 Valikuline poore 
täitev lõppkate

CONIPAVE 652 thx 1.1-1.3 kg/m²

  PUR SIDEAINE KIVIVAIBALE

CONIPAVE 610/650/651

31   POORSED SILLUTISED

SUBSTRAAT

ALUSKIHT

DÜNAAMILINE KIHT

DEKORATIIVNE KRUUS KOOS LÄBIPAISTVA LIIMAINEGA 
JA VALIKULINE POORIDE LÕPPKATE

keskmine koormus kerge koormus raske koormus
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   KEMIKAALIKINDLUS:

 Ohutus
 tänu liitekohtadeta 
põrandatele

VASTUPIDAV JA TUGEV
Kemikaalikindlus viitab sellele, kuidas põrand keemilistele mõjudele 
reageerib. Põrandakatete valdkonnas on kemikaalikindlus 
tihti nõutud omadus. Selle saavutamiseks on ülioluline 
valida asjakohane põrandakate olenevalt sellest, kuhu see 
paigaldatakse. Kui materjal pole piisavalt või üldse kemikaalikindel, 
on keemialekete korral põrandale mitmed negatiivsed tagajärjed: 
kobrutamine, katte eraldumine aluspõrandast, läike kadu ja 
värvimuutus või isegi katte täielik lagunemine. Järgmiselt lehelt 
leiate erinevate põrandakatete kemikaalikindluse näitajad.
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1 Bensiin vastavalt DIN EN 228      
2 Lennukikütus (petrool)      
3 Parafiiniõli ja 1-metüülnaftaleeni segu      
3b Diislikütused vastavalt DIN EN 590      
4 Kõik segud, mis sisaldavad süsivesinikke ja benseeni, arvestades et benseen 

moodustab maks. 5 vol%
     

4a Benseen ja benseeni sisaldavad segud      
4b Toornafta      
5 Mono- ja polüvalentsed alkoholid, milles on maks. 48 vol% metanooli ja etanooli      
5a Kõik alkoholid ja glükooleetrid      
5b Mono- ja polüvalentsed alkoholid >=C2, milles on maks. 48 vol% ja vesilahused      
5c Etanooli/vee 1/1 segu      
5c Puhas etanool      
7 Kõik orgaanilised estrid ja ketoonid      
7a Aromaatsed estrid ja ketoonid      
8 Alifaatsete aldehüüdide vesilahused      
9 10% piimhape      
9 10% metaanhape      
9 10% etaanhape%      
9a Orgaanilised happed (karboksüülhapped)      
10 20% fosforhape      
10 20% vesinikkloriidhape      
10 20% lämmastikhape      
10 20% väävelhape      
11 20% ammoniaak      
11 20% naatriumhüdroksiid      
12 Anorgaaniliste mitteoksüdeeruvate soolade (NaCl) vesilahused      
14 Jontec Tensol      
14 Jontec 300      
14 Jontec Linosafe      
13 Amiinid ja nende soolad vesilahuses      

Punane vein, kohv, koola, Red Bull, must tee, sinep, ketšup      
Vesi      
Naatriumhüpoklorit      
Jäätõrje sool      
Antifriisi kontsentraat      
Auto klaasipesuvedelik      
Pidurivedelik DOT 4      
Skydrol 6/2016 PE-5 (lennukite hüdraulikavedelik)      
20% vesinikperoksiid      

talub 14 päeva, võimalikud värvimuutused

talub kauem kui 14 päeva

ei talu

talub 3 päeva, võimalikud värvimuutused

talub 7 päeva, võimalikud värvimuutused



   LIBISEMISKINDLUS:

 Kaitse
kõigil tasanditel
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TÖÖKOHA TEHNILISED MÄÄRUSED
Saksamaa tehnilistes määrustes töökohtadele (ASR) kajastatakse uusimat 
tehnoloogiat töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas, mille abil töökohti 
sisustada ja käitada.

LIBISEMISKINDLUS
Kingi kandev katseisik kõnnib sirgelt poole kinga pikkuste sammudega edasi-
tagasi testitaval põrandal, mille kaldenurk ulatub horisontaalsest asendist 
kuni aktsepteeritava kaldenurgani. Aktsepteeritav kaldenurk on selline, mille 
puhul testisik enam ohutult kõndida ei saa ja hakkab libisema. Aktsepteeritav 
kaldenurk määratakse määrdeainega kaetud põrandakattel. Saavutatud 
keskmist aktsepteeritavat kaldenurka (keskmist aktsepteeritavat kogukallet) 
kasutatakse seejärel libisemiskindluse hindamiseks. Kalibreerimine aitab 
vähendada aktsepteeritavale kaldenurgale avalduvaid subjektiivseid mõjusid.

KORRIGEERITUD KESKMINE 
AKTSEPTEERITAV KALDENURK (∝)

LIBISEMISKINDLUSE KLASS 
(R-RÜHM)

6° kuni 10° R 9

rohkem kui 10° to 19° R 10

rohkem kui 19° to 27° R 11

rohkem kui 27° to 35° R 12

rohkem kui 35° R 13

ANGLE SENSOR ∝
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LIBISEMISKINDLAD PIIRKONNAD
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0 Üldised tööruumid ja piirkonnad

0.1 Sissekäik, siseruum R 9 V4

0.2 Sissekäik, välispind R 11, R 10 V4

0.3 Tualetid R 9

0.4 Riietus- ja pesuruumid R 10

0.5 Puhkeruumid (nt puhketuba, ettevõtte sööklad)9 R 9

1 Šokolaadi- ja kompvekitööstus

1.1 Suhkrutöötlemistehas R 12

1.2 Kakaotootmine R 12

2 Küpsetiste tootmine

2.1 Ruumid, milles töödeldakse peamiselt rasva ja vedelikke R 12

3 Lihatööstus, liha töötlemine ja käitlus

3.1 Tapamaja R 13 V 10

4 Kala töötlemine ja käitlus, kulinaariatööstus

4.1 Kala töötlemine ja käitlus R 13 V 10

5 Köögid, söögitoad

5.1 Haiglates ja kliinikutes üldiseks toitlustamiseks mõeldud köögid R 12

5.2 Söögitubades, sööklates ja toitlustusteenuse pakkumisel üldiseks toitlustamiseks  
mõeldud profiköögid

R 12

5.3 Sulatus- ja eelsoojendusköögid R 10

5.4 5.2, 5.3 loputuskambrid R 12 V 4

6 Tervishoiu- ja hoolekandeteenuste ruumid

6.1 (Niisked) desinfitseerimisruumid R 11

6.2 Steriliseerimisele eelneva puhastamise ruumid R 10

6.3 Operatsioonisaalid R 9

6.4 Laboratooriumid R 9

7 Autoteenindustöökojad

7.1 Remondi- ja hooldusruumid R 11

7.2 Kontrolli- ja testimiskanal R 12 V 4

8 Koolid ja lasteaiad

8.1 Fuajeed, koridorid, puhkeruumid R 9

8.2 Klassid, rühmatoad R 9

8.3 Trepid R 9

8.4 Tualetid, pesuruumid R 10
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KERGEJÕUSTIKURAJATISED:
SOBILIKUD IGAS KLIIMAVÖÖNDIS
CONICA kergejõustikuradade pinnakatted on tõeliselt kõrgtehno-
loogilised tooted, mis aitavad sportlastel tipptulemusi saavutada. 
Energia, mida raja pinnale rakendatakse, saadakse tänu „katapuldi-
efektile“ tagasi. See toetab sportlase loomulikku liikumist ja 
vähendab vigastuste riski. Kate on aastakümnete jooksul 
garanteeritult funktsionaalne ja täiuslikult ühtlane. Kuna need peavad 
ilmastikutingimustele suurepäraselt vastu ja on erakordselt tugevad, 
saab kasutada CONICA katteid mis tahes kliimavööndis kõikjal 
maailmas.

   SPORT JA MÄNGUVÄLJAKUD:

 Maailmaklass  
nii toas kui ka õues

HALLID:
VABALT VALITUD VÄRVID JA KÕVADUS
CONICA põrandad spordi- ja mitmeotstarbelistele hallidele on saanud 
juhtide, sportlaste ja avalikkuse heakskiidu. Kuna pakume erineva 
elastsuse ja kõvadusega variante, leiate oma spordialale ideaalse 
pinna, isegi välimuse poolest. Võimalik on valida peaaegu ükskõik 
millist värvikombinatsiooni. Kulumisele vastupidav, tulepüsiv ja väikese 
heitkogusega toodetud põrand vastab rahvusvahelistele standarditele. 
See tagab sportlaste tervise kaitse ja ohutuse. Lisaeelised on pikk 
kasutusiga, vähene hooldusvajadus ja lihtne paigaldamine juba 
olemasolevale CONICA põrandale.
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MÄNGUVÄLJAK: 
MINIMAALSE VIGASTUSOHUGA PÕRANDAKATE
Lapsed tahavad vabalt ja muretult mängida. Teil on vaja põrandakatet, 
mis tagab nii turvalisuse kui ka kaitse. CONICA mänguväljakukatetes 
kasutatakse alati funktsionaalseimat ja uusimat tehnoloogiat. 
Tänu eriomadustele pehmendavad katted kukkumisi ja vähendavad 
vigastada saamise ohtu. Kollektsiooni lai värvivalik annab kujundajatele 
palju loomingulist vabadust. UV-püsivus tagab, et värvid ei tuhmu. 
Pindade mehaanilised omadused püsivad kaua aega. Katteid on 
erinevatel kriitilistel kukkumiskõrgustel täielikult testitud.
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   TÖÖSTUSLIKUD RAKENDUSED:

 CONICA vaik – 
tööstuslik lahendus

KLIENDI SPETSIFIKATSIOONIDELE VASTAVAD ERITOOTED

CONICA on 40 aasta jooksul spetsialiseerunud laia kasutusvaldkonnaga 
polüuretaanide ja epoksiidvaikude arendamisele. Arendame pool- ja 
valmistooteid tööstuslikele klientidele, kes kasutavad neid valus, 
liitmisel ja pindade katmisel. Tooted on uuenduslikud ja vastupidavad.

Tööstuslikes rakendustes on püsivad kvaliteetsed tooted ja tõhusad 
tootmisprotsessid olulised selleks, et püsida rahvusvahelises 
äris alati üks samm teistest ees. Kuna toodame Šveitsis, tagame 
usaldusväärsuse, kvaliteedi ja tõhususe tänu automaatsetele 
protsessidele ja kvaliteedikontrollile. CONICA on sertifitseeritud 
rahvusvaheliste standardite värskeimate versioonide alusel.

Tooteid valmistatakse laboratooriumis individuaalsetele nõudmistele ja 
tootmisparameetritele vastavalt ning koostöös kliendiga. Pikaajalised 
kogemused aitavad meil arenduseesmärke kiirelt ja tõhusalt 
saavutada. Nende hulgas võib nimetada toodete vastupidavust, 
temperatuuripüsivust, kulumiskindlust ja vastupidavust välistele 
mõjudele.

Meie kliendid tegutsevad mitmetel tööstusaladel ning toodavad näiteks 
liimaineid, soojustusvahtu, kinnitustehnoloogiat, filtrisüsteeme ja 
trükivaltse. Meie sideainete abil toodetakse ka vormitud komponente 
ja elastseid matte. Selleks segatakse vaigusüsteem kummigraanulite, 
korgi, EPDMi või muu ümbertöödeldud plastiga ning segu vormitakse. 
Tulemuseks on kvaliteetsed tooted.

CONICA pakub tööstuslikele klientidele laia valikut tooraineid ja vaike. 
Kasutame oma kogemusi samuti hea meelega klientidega koostöös 
erisüsteemide arendamiseks ja tootmiseks.

KASUTUSALA NÄITED

Filtrisüsteemid – tööstuslikud õhufiltrid

Jäik vaht – trükiklišeede silindrid

Polüuretaanist valuvaigud –  
poleerimiskettad

Sideained – kukkumiskaitse matid
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CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen 
Šveits
Telefon: +41 (0)52 644 36 00
Faks: +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com

CONICA AG ametlik esindaja Eestis
EPOKATE TRADING OÜ

Kivikülvi 8, 12915 Tallinn
Telefon: +372 5622 6305

Savimäe 3, Vahi alevik, 60534 Tartumaa
Telefon: +372 508 3751

info@epokate.ee

http://www.conica.com
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