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Přírodní křemičité písky

Akrylátové chipsy, glitry

•
•
•
•

• Do omítkových a nátěrových systémů
• Využití ve stavebnictví a podlahářství
• Dekorativní podlahy

Zásyp penetrací a nátěrů
Do podlah, plnivo do stěrek a barev
Zásyp zámkové dlažby
V zahradnictví, v zoologii

Filtrace | písky, aktivní uhlí, antracit

Písky pro sportovní povrchy

•
•
•
•

•
•
•
•

Filtrace vody v bazénech
Průmyslové filtry
Úprava pitné vody
Filtrace kapalin, vzduchu a plynů

Zásyp umělé trávy
Zásyp tenisových kurtů
Beachvolejbalová hřiště
Doskočiště

Barvené křemičité písky

Barevné vápencové oblázky

•
•
•
•

•
•
•
•

Do litých podlah, strukturované omítky
Zásyp povrchů střešních krytin
Dekorativní použití
Zásyp umělých sportovních povrchů

Pro kamenné koberce
Dekorace
V zahradnictví
Vysypání chodníků a cest

Chipsy a glitry
Akrylátové chipsy a polyesterové glitry se ve stavebnictví používají k dekoračním účelům.

NO
VÉ!

Vyrobeno z akrylátové pryskyřice, organických a anorganických pigmentů
a přísad. Obsahují různá aditiva pro vysokou odolnost proti UV záření,
světlu a povětrnostním vlivům.
SKLAD

• Odolnost proti UV záření
• Barevná stálost
• Do omítkových a nátěrových systémů
• Do podlah

Chipsy – velikost 3 mm
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BAREV

Glitry – velikost 0,6 mm

Skladové zásoby

v České i Slovenské republice!

Balení: plastový uzavíratelný kyblík – 1 kg,
plastový sáček – 1 kg, glitry – 0,5 kg
ČESKÁ REPUBLIKA
Praha
Plzeň

CZ +420 731 800 215 | SK +421 907 840 453

www.sandsystem.cz, www.sandsystem.sk
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SLOVENSKO

Přírodní křemičité písky
• Praný, sušený, tříděný
• Obsah SiO2 nad 99%
• Bez nečistot a prachových částic
• Vhodné pro EP, PU a MMA podlahy
Speciální směs: 0,2 – 2 mm
• Pro pravidelný zásyp trávníků
• Do topdressingových směsí
Základní zrnitosti (mm)
Moučka M25
0,1 – 0,3
0,1 – 0,5

Balení
0,2 – 0,8

0,3 – 0,6

NOVINK-A

0,4 – 0,8

0,6 – 1,2

1,4 – 2

2–4

Big Bag – 1 000 kg

0,8 – 1,2

1–3

3–5

Papírový pytel – 25 kg

1 – 1,6

2–3

4–8

Plastový pytel – 25 kg

Směsi pro plastbetony | Speciální plnivo do MMA stěrek
Směsi vyrobené z vybraných zrnitostí praných a sušených křemičitých písků. PolyFill SL-NG je směs speciálně vyvinutá
pro MMA pryskyřice, zaručuje excelentní rozlivnost směsi a snižuje spotřebu pojiva.

 Snižuje spotřebu pryskyřic

Směs

Zrnitost

Tloušťka vrstvy

 Ruční i strojní zpracování

Sand A

0 – 1,5 mm

4 – 6 mm

 Bez organických nečistot

Sand B

0 – 2,5 mm

7 – 10 mm

Sand C

0 – 3,5 mm

10 – 20 mm

PolyFill SL-NG

0 – 0,5 mm

1 – 2 mm

 Balení směsí: papírový pytel 25 kg
 Balení PolyFill SL-NG: PE pytel 25 kg

Barvené křemičité písky
 Barevná stálost
 Odolnost proti UV záření
 Obsah SiO2 nad 99 %
 Vhodné pro EP, PU a MMA podlahy
Balení – papírový pytel 25 kg,
vybrané barvy také v balení 1 kg a 3 kg
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• Zásyp zámkové dlažby
Použití:

• Plnivo do spárovacích hmot
• Zásyp povrchů střešních krytin

Základní barevná škála:

• Zásyp umělého sportovního povrchu
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Filtrace
Aktivní uhlí Sorbotech®
Použití:

• Čištění pitné vody, čištění splašků
• Čištění vzduchu a procesních plynů
• Odstraňování organických sloučenin
• Odstraňování zbytkového ozónu a chloru
• Odsiřování bioplynu
• V potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Původ použitého aktivního uhlí předurčuje jeho pórovitost a možnost využití aktivního uhlí v různých průmyslových
procesech.
Tabulka níže představuje přehled nejoblíbenějších surovin k výrobě aktivního uhlí a ukazuje závislost vnitřní stavby
materiálu k jeho použití v průmyslu:
Výchozí surovina

Pórovitá struktura

Nejčastější použití

Příklad aplikace

Černé uhlí

Vysoká pórovitost
převaha mezopórů

Adsorpce kapalné fáze

Úprava vody • Čištění splašků • Remediace půdy

Hnědé uhlí

Malá pórovitost
převaha makropórů

Adsorpce kapalné fáze

Odbarvení produktu

Kokosové skořápky

Velmi vysoká pórovitost
převaha mikropórů

Adsorpce kapalné a plynné fáze

Úprava vody • Odstraňování zbytkového chloru
a ozónu • Adsorpce VOV

Antracit

Velmi malá pórovitost
převaha mezopórů

Adsorpce plynné fáze

Adsorpce VOZ

Dřevo

Velmi vysoká pórovitost
převaha makropórů

Adsorpce kapalné fáze

Úprava vody na sypkém uhlí • Odbarvení produktu

Hydro – Anthracit N
Velmi tvrdý, otěru odolný filtrační materiál, vyrobený tříděním drceného
antracitového uhlí.
Použití:
• Filtrace pitných, bazénových a odpadních vod
• Samostatně nebo jako součást vícevrstvých filtrů
• Dočišťování odpadních vod
• Předčištění vody před dalšími technologiemi

Filtrační křemičité písky
Námi dodávané křemičité písky jsou prané, sušené a tříděné, zpracováním je
zaručena co nejvyšší kvalita a co nejnižší obsah prachu.
Použití:
• Samostatně nebo jako součást vícevrstvých filtrů
• K úpravě vody
• Pro odstraňování mechanických nečistot z vody
• Pro dočišťování odpadních vod
• Pro veškeré pískové filtry

Kamenné koberce
Vhodné pro renovaci a povrchovou úpravu
všech stávajících i nových podkladů.
• Snadná údržba
• Vodopropustné
• Bezespáré
• Jednoduchá realizace

8–20 mm

Složení kamenného koberce:

 Okolí bazénů
 Balkony

Použití:

 Terasy
 Garáže

Křemičité oblázky

 Chodníky
 Schody

 Interiér
 Exteriér

Mramorové oblázky

Mozaikové omítky
 Vysoká odolnost

• Omítky z barevných a přírodních křemičitých písků

 Lehká zpracovatelnost

• Vhodné do exteriéru i INTERIÉRU

 Omyvatelná, mrazuvzdorná, paropropustná

• Zejména vhodné pro sokly, schodiště,
sloupy, chodby...

 Neomezená barevná škála

• Z jednotlivých barev sami vytvoříte originální směs mozaikové omítky! • Do směsi můžete přimíchat námi dodávané glitry!

17,5 kg písku

Pojivo 7,5 Kg
Sortiment dostupný
ve všech skladech!

SKLADY

Sand system s.r.o.
U podjezdu 92, 742 83
Klimkovice-Václavovice

Tel.: +420 731 800 215
Email: info@sandsystem.cz
www.sandsystem.cz

Praha: BOHEMIA CARGO s.r.o.
K Hrušovu 2/293
102 03 Praha 10-Štěrboholy

Brno: JOPPA LOGISTIC s.r.o.
Písečná 509/5
602 00 Brno

Zajistíme dopravu
po celé ČR i SR!
Sand system Slovensko s.r.o.
ul. Janka Kráľa 1093/34
015 01 Rajec

Ostrava: Rhenus Logistics s.r.o.
CT Park, K Zyfu 910
72000 Ostrava-Hrabová

Plzeň: Logist. areál Schenker
Domažlická 1249/180b
318 00 Plzeň-Skvrňany

Nevratné
palety v ceně!
Tel.: +421 907 840 453
Email: info@sandsystem.sk
www.sandsystem.sk

Žilina: Rental Project, s.r.o
Štrková 973/23A
010 09 Žilina

Bratislava: Walcon s.r.o.
Stará Vajnorská 6
831 04 Bratislava

Barvy a měřítko písků nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Vydavatel si vyhrazuje měnit sortiment bez předchozího upozornění. Vydavatel neodpovídá za chyby v tisku.

