
Program produktów KEMPERDUR® 
Systemy wykończeń powierzchni 
użytkowych



KEMPERDUR® Deko
KEMPERDUR® Deko jest dekoracyjną warstwą ochronną 
stosowaną w celu utrzymania w dobrym stanie i upięk-
szania istniejącej nawierzchni użytkowej. Materiał ten 
jest jednoskładnikowy, a tym samym gotowy do użycia 
bezpośrednio z pojemnika.

Dekoracyjne nawierzchnie na przejścia 
dla pieszych, balkony i tarasy
Zestawem produktów KEMPERDUR® oferuje KEMPER 
SYSTEM profesjonalne wykończenia na posadzki, które 
pozwalają na spełnienie indywidualnego wyglądu 
balkonu czy tarasu. Wszystkie te produkty nadają się 
zarówno na nowe obiekty jak i remonty.

Warstwy użytkowe KEMPERDUR® mogą być nakładane 
bezpośrednio na hydroizolację KEMPEROL® jak również 
na beton, jastrych lub wykładziny ceramiczne.  
Hydroizolacja KEMPEROL® sprawdziła się jako dosko-
nałe podłoże pod dekoracyjne warstwy użytkowe 
KEMPERDUR®. KEMPEROL®-em uszczelniane są długo-
trwale kłopotliwe elementy jak: odpływy, wywinięcia, 
korytka do roślin itp.

Wielorakie możliwości komponowania przy użyciu 
KEMPERDUR®-u nadają atrakcyjny wygląd balkonom, 
tarasom itp. od jednokolorowej warsty ochronnej, 
poprzez interesujące graficznie wzory z kolorowych 
płatków do kolorowych kompozycji z piasku kwarco-
wego, marmuru i granitu.

Wolny od rozpuszczalników  
KEMPERDUR® Deko 2K 

Wolny od rozpuszczalników KEMPERDUR® Deko 2K 
powstał w wyniku zapotrzebowania na materiał do 
stosowania w tzw. „wrażliwym otoczeniu” i jest chętnie 
używany tam gdzie rozpuszczalniki są niepożądane.

Grubowarstwowy KEMPERDUR® HB
Grubowarstwowy KEMPERDUR® HB jest trójskładni-
kowym, odpornym na działanie światła pokryciem  
stosowanym na zewnątrz i do wnętrz. Dzięki grubości 
warstwy ok. 3 mm (±1 mm) nadaje się pod duże  
obciążenia występujące także z dużą częstotliwością. 
Małe nierówności mogą być KEMPERDUR®-em HB z 
powodzeniem zniwelowane.

KEMPERDUR® AC-Finish
KEMPERDUR® AC-Finish jest szybko wiążącym wykończe-
niem na posadzki. Już po jednej godzinie można po nim 
chodzić. W celu ożywienia, nawierzchnię posypuje się 
mikropłatkami KEMPERDUR® CS.

K
o

lo
ry

 n
a 

p
rz

ed
st

aw
io

n
yc

h
 il

u
st

ra
cj

ac
h

 m
o

g
ą 

o
d

b
ie

g
ać

 o
d

 o
ry

g
in

al
n

ej
 k

o
lo

ry
st

yk
i z

e 
w

zg
lę

d
u

 n
a 

w
ła

śc
iw

o
śc

i t
ec

h
n

ic
zn

e 
d

ru
ku

.

Zalety w skrócie
J Wielorakie możliwości komponowania
J Systemy odporne na promieniownie UV
J  Systemy wolne od rozpuszczalników,  

znakomicie nadające się do wnętrz



KEMPERDUR®   
Sandbelag lub 

Deko Stone

KEMPERDUR®   
Quarzbelag

KEMPERDUR® TC z CQ 0408 
Colorquarz i Finish 

Hydroizolacja KEMPEROL® AC 
z KEMPERDUR® CQ 0408  
Colorquarz i AC Finish

KEMPERDUR® Deko 
lub grubowarstwowy 

HB z płatkami CL, 
Finish i granulat ASG

KEMPERDUR® Deko lub  
Deko 2K z płatkami CL 

i Finish

Hydroizolacja Kemperol® AC 
z KEMPERDUR® AC  

i AC Finish z mikropłatkami  

KEMPERDUR® Decor Stone
Wysokogatunkowy naturalny marmur i granit nadają 
interesujący wygląd KEMPERDUR®-u Decor Stone. 
Pokrycie to składa się z bezbarwnego nośnika 
KEMPERDUR® QB 1 i kruszywa KEMPERDUR® DS 2040 
Decor Stone. Może on być wszędzie stosowany, ponad 
przeciętnie obciążany, jest odporny na mróz i upały oraz 
łatwy do czyszczenia.

KEMPERDUR® Quarzbelag
Pokrycie kwarcowe KEMPERDUR® Quarzbelag jest 
odporną na działanie światła i trwałą nawierzchnią 
użytkową. Składa się z bezbarwnego KEMPERDUR® 
Deko i kolorowego kwarcu KEMPERDUR® CQ o  
ziarnistości 0,4 – 0,8 mm.

KEMPERDUR® Sandbelag
Pokrycie piaskowe KEMPERDUR® Sandbelag jest  
dekoracyjną odporną na ścieranie nawierzchnią użyt-
kową o otwartych porach. Składa się z bezbarwnego 
nośnika KEMPERDUR® QB 1 i kolorowego kwarcu 
KEMPERDUR® CQ 2035 o ziarnistości 2,0 – 3,5 mm.

KEMPERDUR® Granit
KEMPERDUR® Granit jest odporną na ścieranie, mineralną 
posypką z wysokojakościowego, naturalnego kruszywa 
granitowego z przeznaczeniem na schody i przejścia dla 
pieszych, na rampy i powierzchnie parkingowe.

KEMPERDUR® TC
KEMPERDUR® TC jest kilkuskładnikowym, wolnym od 
rozpuszczalników systemem wykończeniowym na bazie 
poliuretanu. Ten samo wyrównujący się materiał nadaje 
się doskonale jako nawierzchnia użytkowa zarówno do 
wnętrz jak i na zewnątrz obiektów. Już po czterech 
godzinach nawierzchnia jest na tyle utwardzona, że 
można po niej chodzić i może być odpowiednio do 
otoczenia estetycznie wykończona zarówno mineralną 
posypką KEMPERDUR® CQ Colorquarz, KEMPERDUR®  
GR Granit jak i wykończeniem KEMPERDUR® Deko lub 
Deko 2K.
Podobnie jak parkingi, wjazdy, wewnętrzne podwórza  
i rampy również balkony, tarasy i przejścia dla pieszych 
należą do obiektów, na których KEMPERDUR® TC  
znajduje swe stosowanie. Jako, że masa ta jest wolna  
od rozpuszczalników, zaleca się ją do pomieszczeń 
wewnętrznych jak hale magazynowe, piwnice czy 
powierzchnie handlowe. 

Dobieranie antypoślizgowości

Nawierzchnia szorstka
Wasoka antypoślizgowość na przejścia publiczne itp.

Nawierzchnia gładka 
    do użytku prywatnego (łatwa do czyszczenia) 

R13 R12 R11 R10 R9



Produkty KEMPEROL® mogą być stosowane wyłącznie przez przeszkolonych 
fachowców. Na szkoleniach informacyjnych zapoznajemy systematycznie naszych 
partnerów z najnowszymi rozwiązaniami. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość 
wykonywanych usług i zadowolenie klientów.

Serwis dla klientów
J  Opieka przez doświadczonych inżynierów i techników budowlanych 
J  Opracowanie technologii naprawy
J  Sporządzenie specyfikacji
J  Doradztwo techniczne i opieka nad obiektem, aż do zakończenia prac
J  Szkolenie przez fachowców Kemper-System bezpośrednio na obiekcie,  

w centrum szkoleniowym producenta lub na regionalnych szkoleniach
J  Wyczerpujące informacje techniczne na życzenie i poprzez internet
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KEMPER SYSTEM Polska · Al. Krakowska 22A · 05-090 Janki K/Warszawy 
Mob: (+48) 501 717272 · E-Mail: info@kempersystem.pl · www.kempersystem.pl
Firma certyfikowana wg. DIN EN ISO 9001:2000 i 14001:2004


