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HTC Superfloor™ 
Αναδείξτε τη δύναμη
Του δαπέδου σας!

Το γεγονός ότι το τσιμέντο είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό 
υλικό, είναι κοινό μυστικό εδώ και χιλιάδες χρόνια.  
Έχουν ανακαλυφθεί αρχαία δείγματα του υλικού που 
χρονολογούνται πριν από 7.000 χρόνια και μερικά από το 
πιο γνωστά κτίρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως το 
Πάνθεον, είναι φτιαγμένα από τσιμέντο. Όμως, παρ’ όλα 
αυτά, η γνώση της κατασκευής του τσιμέντου είχε 
λησμονηθεί. Έκτοτε, μόλις το 17ο αιώνα το τσιμέντο 
ανακαλύφθηκε ξανά και για μια ακόμη φορά έγινε το  
πιο συνηθισμένο δομικό υλικό των καιρών μας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, η Λατινική του 
ονομασία, cοncretum, έχει γίνει συνώνυμο της δύναμης 
και της αντοχής.

To HTC Superfloor™ είναι μια 
επαναστατική σύλληψη για  
τα δάπεδα, με μια τεχνική 
που κάνει το τσιμέντο κάτι 
περισσότερο από απλά 
σκληρό και ανθεκτικό.  
Η τεχνική αυτή είναι τόσο 
απλή όσο και ευφυής.  

Οι μηχανές της HTC με τα εξαρτήματα από διαμάντι 
λειαίνουν και γυαλίζουν το τσιμεντένιο δάπεδο έτσι ώστε 
αφαιρώντας την επιφανειακή πάστα να αναδεικνύουν  
το σκληρότερο τσιμέντο που βρίσκεται στα εσωτερικά 
στρώματα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι  
ένα δάπεδο που είναι περισσότερο σκληρό, ανθεκτικό, 
γυαλιστερό και όμορφο. Μία διαδικασία απόλυτα φιλική 
προς το περιβάλλον που σας ωφελεί παράλληλα.

Τα τσιμεντένια δάπεδα αξίζουν καλύτερη μεταχείριση από 
το να περπατάμε απλώς επάνω τους. Το HTC Superfloor™ 
θα σας κάνει πραγματικά να εκτιμήσετε τα πλεονεκτήματα 
της χρήσης του τσιμέντου ως υλικό εξωτερικής επιφάνειας 
δαπέδων. Βρώμικες και γκρίζες επιφάνειες μεταμορφώνονται 
σε εκπληκτικά δάπεδα, ευκολοκαθαριζόμενα, ανθεκτικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Απλά χρειάζεται λίγη σκέψη.
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Είδος δαπέδου: Τσιμέντο
Τοποθεσία: Διεθνές αεροδρόμιο
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Είδος δαπέδου: Τσιμέντο
Τοποθεσία: Τυπογραφείο
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HTC Superfloor™ 
Όχι απλά ένα όμορφο φινίρισμα

www.htc-floorsystems.com

Η ομορφιά έρχεται από κάτω 
Το δάπεδο είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι της καθημερινής μας 
ζωής, τόσο στους χώρους 
εργασίας όσο και στις 
κατοικίες. Αλλά παράλληλα 
με το να είναι εμφανίσιμο, ένα 
δάπεδο θα πρέπει να είναι 
και λειτουργικό. Και αυτός 
είναι ο λόγος που θα σας κάνει να αγαπήσετε το HTC 
Superfloor™. Η στιλπνή του τσιμεντένια επιφάνεια δεν 
είναι απλά υψηλής αισθητικής – έχει και πολλά ακόμη 
πλεονεκτήματα.

Αθάνατο δάπεδο με χαμηλότερο κόστος
Το HTC Superfloor™ είναι μια εξαιρετικά οικονομική λύση 
για όλους τους τύπους επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Συγκρινόμενο για παράδειγμα 
με τα παραδοσιακά τσιμεντένια 
δάπεδα ή τα δάπεδα εποξειδικής 
ρητίνης, το HTC Superfloor™ 
προσφέρει ασύγκριτη αντοχή. 
Έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής, 
όση δηλαδή και το κτίριο στο 
οποίο τοποθετείται.  
Η αρχική επένδυση είναι ίση, 
ή και μικρότερη, σε σχέση 

με τα παραδοσιακά δάπεδα αλλά το χαμηλό κόστος 
συντήρησης και η απεριόριστη διάρκεια ζωής του, 
κάνουν το HTC Superfloor™ την πιο προσοδοφόρα 
επιλογή επένδυσης. Το κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του είναι περίπου 60% μικρότερο εν συγκρίσει με τα 
παραδοσιακά δάπεδα. Και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
καθαρισμού Twister, θα ανακαλύψετε ότι η συντήρηση του 
δαπέδου σας είναι απλή, οικονομική και φιλική προς το 
περιβάλλον.  

Για ένα καλύτερο περιβάλλον
Η σύνθεση του τσιμέντου 
περιλαμβάνει απλά φυσικά υλικά. 
Αντίθετα, οι επιστρώσεις που συχνά 
τοποθετούνται έχουν αρνητική 
επίπτωση στο περιβάλλον. Για την 
κατασκευή του HTC Superfloor™ 
απαιτείται έως 30 φορές λιγότερη 
ενέργεια απ’ ότι για τα παραδοσιακά δάπεδα. Ακόμη και 
η συντήρησή του με τη μέθοδο Twister είναι η μοναδική 
μέθοδος καθαρισμού που είναι απόλυτα φιλική προς το 
περιβάλλον. Η μέθοδος Twister δεν χρησιμοποιεί τίποτε 
άλλο εκτός από νερό, καθόλου χημικά!

Ένα δάπεδο για όλα τα γούστα 
Το HTC Superfloor™ διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά 
σχέδια: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Αυτό σημαίνει 

Εύκολη και οικονομική συντήρηση
Tomas Mattsson, Dynamate

«Η αλλαγή από το παραδοσιακό δάπεδο εποξειδικής ρητίνης σε HTC Superfloor έχει βελτιώσει 
τους χώρους εργασίας μας, οι οποίοι πλέον είναι πιο εύκολο να διατηρούνται καθαροί. Έχει 
επίσης μειωθεί το κόστος συντήρησής τους.»

Η εταιρία Dynamate είναι μια ανεξάρτητη θυγατρική της Scania.
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ότι μπορείτε να επιλέξετε 
από ένα δάπεδο με ματ 
επιφάνεια μέχρι ένα 
ιδιαίτερα γυαλιστερό 
φινίρισμα. Το κοινό 
στοιχείο και στα τέσσερα 
διαφορετικά σχέδια του 
HTC Superfloor είναι ότι είναι λειτουργικά, οικονομικά, 
φιλικά προς το περιβάλλον και υψηλής αισθητικής.

Ένα δάπεδο για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών
Τα τεστ αντοχής που έγιναν στους αρμούς των δαπέδων 
καθώς και στις τσιμεντένιες πλάκες στο έδαφος, δείχνουν 
ότι το HTC Superfloor™ συμμορφούται με το πρότυπο SS-

EN 6140-5-1. Οι τιμές των 
μετρήσεων ικανοποιούν και 
το διεθνές πρότυπο IEC και 
το Αμερικάνικο ANSI/ESD. 
Τα τεστ που διεξάχθηκαν 
με χρήση παπουτσιών 
ESD παρήγαγαν γενικά 
ελάχιστο η καθόλου στατικό 
ηλεκτρισμό. Όλα τα όρια που 

έχουν τεθεί στα πρότυπα χρήσης ηλεκτρονικών, δεν έχουν 
σε καμία περίπτωση ξεπεραστεί από το HTC Superfloor™.

 

Προσθέστε χρώμα στο 
δάπεδο σας!
Το HTC Superfloor™ δεν 
σας δίνει απλά την ευκαιρία 
να έχετε ένα ανθεκτικό 
και εξαιρετικά γυαλιστερό 
δάπεδο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το χρώμα 
της επιλογής σας στο τσιμεντένιο δάπεδο, χωρίς να 
χαθεί καμία από τις εξαιρετικές του ιδιότητες. Ίσως 
θελήσετε να χρωματίσετε ολόκληρο τα δάπεδο ή απλά να 
ενσωματώσετε το λογότυπο της εταιρίας σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο νερό 
Η μέθοδος καθαρισμού Twister σας επιτρέπει να 
διατηρείτε όλων των ειδών τα δάπεδα καθαρά με την 
ελάχιστη προσπάθεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι 
νερό – ούτε χημικά ούτε γυαλιστικά. Αυτό είναι που κάνει 
το Twister πιο φιλικό με το δάπεδο και δίνει «λαμπρά» 
αποτελέσματα. Οι δίσκοι από διαμάντι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες μηχανές τριβής  
που κυκλοφορούν στη αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά μη τη μέθοδο καθαρισμού 
Twister της HTC, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.htc-twister.com

Βελτιωμένοι χώροι εργασίας
Christer Lind, Senior Project Manager, BT Products AB

«Αλλάξαμε από το παραδοσιακό δάπεδο εποξειδικής ρητίνης σε HTC Superfloor με 
αποτέλεσμα να μην έχουμε πλέον τα αντιαισθητικά χνάρια των τροχών των φορτηγών στα 
δάπεδα μας. Οι πρακτικές υγιεινής δουλεύοντας με υδραυλικό λάδι έχουν βελτιωθεί αισθητά και 
οι ανάγκες συντήρησης των φορτηγών έχουν μειωθεί. Οι οδηγοί των φορτηγών λένε ότι χάρη 

στη σωστή ευθυγράμμιση του δαπέδου κατά τη διαδικασία δημιουργίας του HTC Superfloor, τα φορτηγά δεν υφίστανται 
τόσες δονήσεις όπως παλιά. Σύμφωνα με τους εργαζομένους στη ΒΤ, τα δάπεδα φαίνονται σαν καινούρια και είναι πολύ 
εύκολο να καθαριστούν.»

Η εταιρία BT Products AB είναι μέρος της Toyota Industrial Equipment.
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Είδος δαπέδου: Χρωματισμένο τσιμέντο
Τοποθεσία: Καφετέρια

Είδος δαπέδου: Τσιμέντο
Τοποθεσία: Έκθεση αυτοκινήτου
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Είδος δαπέδου: Τσιμέντο
Τοποθεσία: Αποθήκη

Είδος δαπέδου: Τσιμέντο
Τοποθεσία: Κατοικία
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HTC Superfloor™ Gold
Για την κατασκευή του Gold δεν χρειάζεται να λειάνουμε τόσο βαθιά το τσιμέντο 
όσο στο Platinum. Αυτό σημαίνει ότι αποκαλύπτεται λιγότερο χαλικόστρωμα. 
Όπως και στα άλλα σχέδια, το Gold περιλαμβάνει γυάλισμα του δαπέδου με 
HTC Twister για να επιτύχουμε στιλπνότητα σχεδόν τόσο φωτεινή όσο και 
στο Platinum. Το Gold δίνει ένα δάπεδο με εξαιρετική αντοχή σε σημάδια από 
τροχούς φορτηγών, ουσίες, κ.α. Το HTC Superfloor Gold είναι ιδανικό για 
τσιμεντένια δάπεδα που είναι ήδη λεία και επίπεδα.

HTC Superfloor™ Platinum
Το Platinum δίνει το στιλπνότερο φινίρισμα και είναι αυτό που συνήθως 
προτείνουμε σε όλους μας τους πελάτες. Χρειάζεται περισσότερα στάδια 
λείανσης από τα άλλα σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι ένα δάπεδο με απαράμιλλη 
ανθεκτικότητα. Οι τροχοί των φορτηγών και οι οποιεσδήποτε ουσίες δεν αφήνουν 
κανένα σημάδι στην γυαλιστερή επιφάνεια και το φως ανακλάται απαλά στο 
δάπεδο.

Η φιλοσοφία του HTC Superfloor™

www.htc-floorsystems.com

HTC Superfloor™ Bronze
Το Bronze είναι το σχέδιο με τα λιγότερα στάδια λείανσης και στιλβώματος. Σε 
αυτό το σχέδιο δεν εκτίθεται η δομή του τσιμέντου. Απεναντίας, η εξωτερική 
στρώση της επιφανειακής πάστας στιλβώνεται αλλά δεν αφαιρείται. Η 
διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα πιο ανθεκτική πάστα με γυαλιστερό 
φινίρισμα.

HTC Superfloor™ Silver
Το Silver είναι μια άλλη εκδοχή του Platinum. Με αυτή την τεχνική το 
τσιμέντο λειαίνεται τόσο βαθιά όσο και στο Platinum, αλλά δεν γυαλίζεται. Το 
χαλικόστρωμα εκτίθεται όπως και στο Platinum. Το Silver, επομένως, είναι 
εξαιρετικό αν θέλετε δάπεδο με ματ φινίρισμα.

Τέσσερα διαφορετικά σχέδια λείανσης
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Στιλπνότητα

Σχέδιο
Platinum Gold Silver Bronze
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Πηγή: SP report P303050, EN14617-3

• Οικονομικά αποδοτικό

• Υψηλής αισθητικής

• Φιλικό προς το περιβάλλον

• Μπορεί να χρωματιστεί χωρίς να χάσει  
 τις ιδιότητές του

• Αντιολισθητικό, ακόμη και βρεγμένο

• Υψηλότερο επίπεδο πυρασφάλειας

• Εύκολο στον καθαρισμό  
 (χωρίς ίχνη από τροχούς κ.λ.π.)

• Συμμορφωμένο πλήρως με το διεθνές πρότυπο IEC  
 61340-5-1 και το Αμερικάνικο πρότυπο ANSI/ESD  
 για τιμές στατικού ηλεκτρισμού.

• Απεριόριστη διάρκεια ζωής με τη μέθοδο   
 συντήρησης Twister

• Εξίσου καλό για καινούριες εγκαταστάσεις όσο και  
 για ανακαινίσεις δαπέδων

• 60% μικρότερο κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια της   
 ζωής του από τα συμβατικά δάπεδα

• Χαμηλότερο επίπεδο δονήσεων για οχήματα

• Δοκιμές για αντοχή στις τριβές σύμφωνα με τα   
 πρότυπα SS και prEN και δοκιμές αναπήδησης  
 και ολισθηρότητας παρουσιάζουν αποτελέσματα  
 που συμφωνούν μεταξύ τους. Όλα τα αποτελέσματα  
 σύμφωνα με το πρότυπο SS 13 72 41 είναι  
 σημαντικά χαμηλότερα από τα καθορισμένα όρια  
 (>Κ50) μετά τις 1.600 στροφές.

Με το HTC Superfloor™ 
επιλέγετε εσείς πόσο 
στιλπνό ή ματ θέλετε το 
τσιμεντένιο σας δάπεδο.

Επιλέξτε ένα εξυπνότερο δάπεδο

Το HTC Souperfloor™έχει 
ως αποτέλεσμα ένα 
καλύτερο και ασφαλέστερο 
περιβάλλον εργασίας. Είναι 
εξαιρετικά αντιολισθητικό 
ακόμη και όταν είναι 
βρεγμένο.

Επίπεδο δονήσεων (ανυψωτικό τροχοφόρο, m/s²)

1,0

0,8

0,6

1,4

1,2

1,6

0,4

0,2

0

1,8

Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την CVK AB, 23 Αυγ. 2007
Η οριακή τιμή και η τιμή απόδοσης είναι σύμφωνες με την οδηγία AFS 2005:15 
και με τις συστάσεις της Σουηδικής Υπηρεσίας Εργασιακού Περιβάλλοντος.

Λείο δάπεδο
Τιμή απόδοσης
Οριακή τιμή
Ανομοιόμορφο δάπεδο

Κατανάλωση ενέργειας (KWh/m2)
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α Πηγή: “Life Cycle Assessment 
of Industrial Flooring”, 
LITH-IKP-EX-06/2383--SE

Μηχανές και οχήματα 
παράγουν ελάχιστες 
δονήσεις επειδή η επιφάνεια 
του δαπέδου είναι εντελώς 
λεία.

Όχι μόνο είναι 
οικονομικότερο λόγω της 
χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα 
είναι και φιλικό προς το 
περιβάλλον.
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Head office

HTC Sweden AB

PO Box 69

614 22 Söderköping

Sweden

Street (delivery) address:

Klevvägen 7

614 92 Söderköping

Sweden

Phone: +46 (0)121-29400

Fax: +46 (0)121-15212 

E-mail: info@htc-sweden.com 

www.htc-floorsystems.com

HTC Floor Systems GmbH

Im Petersfeld 7

65624 Altendiez

Germany

Phone: +49 (0) 6432 / 64558 - 0

Fax: +49 (0) 6432 / 64558 - 22

E-mail: info@htc-europe.de 

www.htc-floorsystems.com

HTC Inc.

PO Box 5077

Knoxville, TN 37928

USA

Phone: +1 865 689 2311

Fax: +1 865 689 3991

E-mail: info@htc-america.com 

www.htc-floorsystems.com

HTC Floor systems Ltd.

Unit 4 Kingston Business Park

Dunfermline Court

Maidstone Road

Kingston

Milton Keynes

MK10 0BY 

Great Britain

Phone: +44 (0)845 4602500

Fax: +44 (0) 845 460 1500 

E-mail: info@htc-europe.co.uk 

www.htc-floorsystems.com

HTC France S.A.S.

ZI Mondeville Sud

Rue Nicéphore Niepce 

14120 Mondeville

France

Phone: +33 (0)2 31 34 27 00

Fax: +33 (0)2 31 34 09 29

E-mail: info@htc-europe.fr

www.htc-floorsystems.com
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