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# КВАРЦОВІ
ПОКРИТТЯ



НОВІ ТРЕНДИ | КВАРЦОВІ ПОКРИТТЯ



КВАРЦОВА ПІДЛОГА – багатошарова полімерна підлога, на основі кварцової 
крихти різної фракції, яка служить еталоном міцності та зносостійкості.
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ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ КВАРЦОВЕ ПОКРИТТЯ

• Етап 1: Шліфування основи, розшивка тріщин, 
    обезпилення.

• Етап 2: Грунтування основи глибокопроникаючою 
    полімерною сумішшю для зміцнення основи.

• Етап 3: Чорнове відсипання кварцової крихти, 
    шліфування, обезпилення.

• Етап 4: Нанесення полімеру для просочення та адгезії.

• Етап 5: Проміжне відсипання кварцової крихти для 
    надання потрібного відтінку основі та максимального 
    вирівнювання, шліфування, обезпилення.

• Етап 6: Нанесення полімеру для адгезії з фінішним 
    покриттям.

• Етап 7: Відсипання фінішної кварцової крихти, колір 
    якої ,замовник обирає з таблиці RAL Classic. 
    Шліфування, обезпилення.

• Етап 8: Нанесення захисного фінішного покриття, на 
    вибір клієнта: матовий  або глянцевий полімерний лак.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

БЕЗЛІЧ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ

МІЦНІСТЬ.  Кварцове покриття є одним з 
найміцніших підлогових покриттів,  тому 
що завдяки своїй товщині, все вагове  
навантаження приймає попередньо 
зміцнена бетонна основа.

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ .  Даний вид покриття не 
піддається подряпинам та тріщинам, адже 
всі подряпини приймає на себе 
фарбований кварцовий пісок.

БЕЗШОВНІСТЬ.  Кварцова підлога 
безшовна, а отже гігієнічна і відповідає 
необхідним світовим стандартам.

ІМІТАЦІЯ КАМЕНЮ.  Сумішшю фарбованих 
кварцових пісків та мармурової крихти 
можна відтворити імітацію, будь-якого 
природного каменю.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ.   Всі матеріали, котрі 
використовуються  при монтажі, цього 
виду підлог, відповідають екологічним 
нормам, що засвідчено документально.

УНІКАЛЬНІСТЬ. Техніка нанесення дає 
змогу відтворити ексклюзивну структуру, 
яку бажає клієнт.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ. Відповідає 
необхідним світовим стандартам, для 
підлог.



НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯF.A.Q
• ЯКИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
КВАРЦОВОГО ПОКРИТТЯ?

Кварцове покриття є одним із 
найстійкіших покриттів у промисловості. 
Його монтують на паркінгах та 
виробництві, де крім пішої нагрузки, діє 
навантаження транспортом. Тому в 
житлових чи комерційних приміщеннях,  
цей вид покриття прослужить десятки 
років, не втрачаючи свого зовнішнього 
вигляду та функціональності.

• ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ПЕРІОД МОЖНА ВВОДИТИ
ЙОГО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ?

Кварцове покриття можна експлуатувати, вже через 5 днів 
після нанесення. Проте, ми рекомендуємо зачекати 14 днів, 
до повної кристалізації полімерів.

• ЧИ МОЖЛИВО НАНЕСТИ МАЛЮНОК НА ПІДЛОГУ?

Декоративне кварцове покриття дає змогу намалювати 
емблему закладу чи зробити розмітку у приміщенні.

• СКІЛЬКИ  ЧАСУ ТРИВАЄ МОНТАЖ?

 Кварцова підлога, по технології, повинна монтуватися   
   від 6 до 9 днів, залежно від   кількості нанесених шарів.

• ЯКА ТОВЩИНА ПОКРИТТЯ?

    Дане покриття, має товщину від 3 мм до 5 мм, 
     залежно від запланованого навантаження.

• ЧИ МОЖЛИВИЙ МОНТАЖ  
   КВАРЦОВОГО ПОКРИТТЯ НА 

     ВІДКРИТОМУ ПРОСТОРІ?

    Так, це покриття стійке до 
морозів та не боїться 

ультрафіолетових променів.
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З ЯКИХ ШАРІВ СКЛАДАЄТЬСЯ КВАРЦОВЕ ПОКРИТТЯ
8. Фінішне покриття
( захисне покриття: матовий або глянцевий  
полімерний лак)
 
7. Фінішний шар кварцу
( надає покриттю необхідного кольору )

6. Епоксид
( для адгезії з фінішним  покриттям)
 
5. Кварцовий шар
( для надання потрібного відтінку основі та 
максимального її вирівнювання) 

4. Епоксидний шар
( шар полімеру для адгезії)

3. Кварц
(чорнове відсипання кварцової крихти, 
шліфування, обезпилення)

2. Грунтівка 
(грунтування основи для її зміцнення)

1. Основа 
(шліфування основи, розшивка тріщин, 
знепилення основи)



# НАЛИВНІ
ПІДЛОГИ



НАЛИВНА ПІДЛОГА - це вид покриття, який створюється методом 
проливання полімеру.

ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ НАЛИВНА ПІДЛОГА

• Етап 1: Шліфування основи, розшивка тріщин, 
обезпилення.

• Етап 2: Грунтування основи глибокопроникаючою 
полімерною сумішшю для зміцнення основи.

• Етап 3: Повторне шліфування основи, для 
максимального вирівнювання, та адгезії наступного 
етапу.

• Етап 4: Пролив та розтягнення полімеру. 
Відтворення  візерунку, або нанесення 3D малюнку, 
якщо, такі були заплановані.

• Етап 5: Нанесення захисного фінішного покриття. 
Матовий або глянцевий полімерний лак, залежно від 
вибору клієнта.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

3D ПІДЛОГА
ЗРОБИ СВОЮ ОСЕЛЮ
О С О Б Л И В О Ю

ШИРОКИЙ РІЗНОВИД ДИЗАЙНУ.   
Наливна підлога дає можливість, будь 
-якого поєднання  кольорів з таблиці RAL, 
також є можливість створення візерунку, 
за ескізом дизайнера, чи поклейка 3D 
фотографії, що можливо зробити тільки  
полімерами і ніякими іншими сполуками.

БЕЗШОВНІСТЬ . Наливна підлога є 
абсолютно безшовна, це дає змогу 
візуально розширити приміщення, а також 
спрощує процес прибирання, що є 
важливим показником при виборі 
покриття, замовником.

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ТА ТЕПЛО.  Саме 
покриття є теплим на дотик, також його 
товщина дозволяє бути йому надзвичайно 
теплопровідним.

ВІДНОВЛЕННЯ. Наливна підлога, як і всі 
покриття має здатність дряпатися, проте її 
унікальною властивістю є здатність до 
відновлення, достатньо просто 
відполірувати її, щоб відновити первинний 
вигляд. Шліфування  займає декілька 
хвилин.

ШУМОПОГЛИНАННЯ. Дане покриття має 
властивість, як килим, пом’якшувати звук і 
позбавлятися від відлуння, що  є  
важливим фактором , для деяких 
замовників.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ. Всі матеріали, котрі 
використовуються  при монтажі, цього 
виду підлог, відповідають екологічним 
нормам, що засвідчено документально.

УНІКАЛЬНІСТЬ. Техніка нанесення дає 
змогу відтворити ексклюзивний візерунок, 
який забажає клієнт.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ. Відповідає 
необхідним світовим стандартам, для 
підлог.



НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯF.A.Q
• ЧИ МОЖЛИВО ТАКЕ ПОКРИТТЯ 
МОНТУВАТИ ПО  СИСТЕМІ «ТЕПЛА 
ПІДЛОГА»?

Так, більше того, наливна підлога має 
набагато вищий показник теплопровідності, 
ніж більшість доступних на ринку  покриттів. 
Температура експлуатації до 120 градусів С.

• ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ПЕРІОД МОЖНА ВВОДИТИ ЙОГО В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ?

Наливне покриття можна експлуатувати, вже через 
7днів після нанесення. Проте, ми рекомендуємо 
зачекати 14 днів, до повної кристалізації полімерів.

• ЧИ  МОЖЛИВИЙ МОНТАЖ НАЛИВНОГО ПОКРИТТЯ НА 
ВІДКРИТОМУ ПРОСТОРІ?

Ні,облаштовувати таке покриття на ввідкритому просторі не 
рекомендовано. Воно тьмяніє від ультрафіолету та втрачає 
свій первинний вигляд, хоча не боїться морозів.

• СКІЛЬКИ  ЧАСУ ТРИВАЄ МОНТАЖ?

 Наливна підлога, за  технологією, повинна монтуватися 
    від 5 до 7днів, в залежності від стану основи та   
      перепаду висот.

• ЯКА ТОВЩИНА ПОКРИТТЯ?

    Дане покриття, в залежності від запланованого 
      рівня навантаження, має товщину
        від 2 мм до 3 мм.

• ЧИ Є ДАНЕ  ПОКРИТТЯ  
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ?

    Наливна підлога не боїться 
попадання води ззовні, і являється 

абсолютно гідроізоляційною, проте 
їй шкодить волога, яка піднімається 
з-під основи, адже випаровуючись,  

волога немає куди виходити і 
підтискає підлогу знизу, що може 

призвести до утворення 
випуклостей, в котрих

міститиметься вода.
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З ЯКИХ ШАРІВ СКЛАДАЄТЬСЯ НАЛИВНА ПІДЛОГА

6. При потребі  
(лакування або матування)
 
5. Пролив фінішний
(другий шар епоксидної фарби, фінішне 
покриття) 

4. Окрас
(тонкий шар епоксидної  фарби для 
вирівнювання основи)

3. Кварц
(шар кварцового піску для адгезії)

2. Грунтівка 
(грунтування основи для її зміцнення)

1. Основа 
(шліфування основи, розшивка тріщин, 
знепилення основи)



# ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ

«Ультра Топ Лофт»



ПОКРИТТЯ «УЛЬТРА ТОП ЛОФТ» - це унікальне покриття, в основі якого 
лежить сукупність мікроцементу та полімеру. Особлива відмінність даного 
покриття, це створення структури шпателем, а не прокаткою чи проливом, як 
у інших покриттях від компанії «ІВ БУД»

ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ ПОКРИТТЯ «УЛЬТРА ТОП ЛОФТ»

• Етап 1: Шліфування основи, розшивка тріщин, обезпилення.

• Етап 2: Грунтування основи глибокопроникаючою полімерною сумішшю для 
зміцнення основи.

• Етап 3: Повторне шліфування основи, для максимального вирівнювання, для 
адгезії між шарами покриття.

• Етап 4: Відсипання кварцового піску для укріплення основи.

• Етап 5: Наступне шліфування основи та обезпилення.

• Етап 6: Нанесення компоненту «F», який створює нижню структуру.

• Етап 7: Грунтування для зміцнення основи. Легке шліфування та обезпилення.

• Етап 8: Нанесення тонким шаром компоненту «W», який вирівнює структуру.

• Етап 9: Нанесення фінішного лаку.



УЛЬТРА ТОП ЛОФТ
Побудуй свій новий стиль разом з «IV BUD»



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

СТИЛЬ
ТОП ЛОФТ

БЕЗШОВНІСТЬ. Покриття «Ультра Топ 
Лофт» є абсолютно безшовне, це дає змогу 
візуально розширити приміщення, а також 
спрощує процес прибирання, що є 
важливим показником при виборі 
замовником покриття.

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ТА ТЕПЛО. Саме 
покриття є теплим на дотик, також його 
товщина дозволяє бути йому надзвичайно 
теплопровідним.

ДЕКОР СТРУКТУРИ. Хоча дане покриття 
поступається вище згаданим, у різномаїтті 
кольорів, його перевагою є можливість 
вибору структури, відповідно до бажань 
клієнта.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ. Ще однією 
відмінною особливістю даного покриття, є 
можливість нанесення на будь-яку основу: 
підлога, стіни чи стеля.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ. Всі матеріали, котрі 
використовуються  при монтажі, цього 
виду підлог, відповідають екологічним 
нормам, що засвідчено документально.

УНІКАЛЬНІСТЬ. Техніка нанесення дає 
змогу відтворити структуру, яку забажає 
клієнт. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ. Відповідає 
необхідним світовим стандартам, для 
підлог.



НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯF.A.Q

• ЧИ  МОЖЛИВО ТАКЕ ПОКРИТТЯ 
МОНТУВАТИ ПО  СИСТЕМІ «ТЕПЛА 
ПІДЛОГА»?

Так, «Ультра Топ Лофт» є теплопровідне 
покриття.

• ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ПЕРІОД МОЖНА ВВОДИТИ ЙОГО  В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ?

Дане покриття можна експлуатувати, вже через 4 дні після 
нанесення. Проте, ми рекомендуємо зачекати 14 днів, до 
повної кристалізації полімерів.

• ЧИ МОЖЛИВИЙ МОНТАЖ ТАКОГО ПОКРИТТЯ НА 
ВІДКРИТОМУ ПРОСТОРІ?

Ні,облаштовувати таке покриття на відкритому просторі не 
рекомендовано.

• СКІЛЬКТИ  ЧАСУ ТРИВАЄ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ?

  Покриття «Ультра Топ Лофт», за  технологією, повинно 
    монтуватися від 5 до 7днів, в залежності від стану 
      основи та перепаду висот.

• ЯКА ТОВЩИНА ПОКРИТТЯ?

    Це покриття, в залежності від запланованого 
      рівня навантаження, має товщину
       від 2 мм до 3 мм.

• ЧИ Є ДАНЕ ПОКРИТТЯ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИМ 

МАТЕРІАЛОМ?

    «Ультра Топ Лофт» не боїться 
попадання води ззовні, 

і являється абсолютно 
водонепроникним, проте, воно 

не є гідроізоляційним 
матеріалом.

• ЧИ ПОТРЕБУЄ ВОНО ОСОБЛИВОГО ДОГЛЯДУ?

Ні, дане покриття обслуговується, як керамічна плитка чи 
інший типовий вид покриття.
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З ЯКИХ ШАРІВ СКЛАДАЄТЬСЯ - «УЛЬТРА ТОП ЛОФТ»
7. Фінішний  матовий лак
(захисне покриття поверхні)

6. Компонент "W" 
(вирівнювання структури поверхні)
 
5. Грунтівка
(для зміцнення та адгезії) 

4. Компонент "F"
( створює нижню структуру поверхні)

3. Кварц
(чорнове відсипання кварцової крихти, 
шліфування, обезпилення)

2. Грунтівка 
(грунтування основи для її зміцнення)

1. Основа 
(шліфування основи, розшивка тріщин, 
знепилення основи)



# СТІНОВІ ПАНЕЛІ
ТА СТІЛЬНИЦІ



ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ ТА СТІЛЬНИЦЬ можна проводити, як кварцовим, так і 
наливним покриттям. Даний вид  декору, зараз набирає шаленної 
популярності, адже аналогів   цих матеріалів, по своїх властивостях, просто не  
існує.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОКРИТТЯ 
ПАНЕЛЕЙ ТА ПРЕДМЕТІВ  ІНТЕР’ЄРУ

• Етап 1: Підготовка основи, заповнення пор, 
шліфування.

• Етап 2: Грунтування основи глибокопроникаючою 
полімерною сумішшю для зміцнення основи.

• Етап 3: Шліфування для максимального 
вирівнювання основи та усунення дефектів.

• Етап 4: Далі все по технології нанесення кварцу, 
або наливного покриття.

• Етап 5: Нанесення захисного фінішного покриття, 
на вибір клієнта:  матовий або глянцевий 
полімерний лак.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

СТІНОВІ ПАНЕЛІ
ТА СТІЛЬНИЦІ

МІЦНІСТЬ. Даний вид покриття, буде в рази 
міцніший, ніж аналогічні дерев’яні чи 
пластикові.  

ДЕКОР. Декор, це одна з основних переваг 
запропонованих покриттів, адже ми зможемо 
втілити, будь- який задум дизайнера, 
наприклад  відтворити імітацію природного 
каменю, намалювати малюнок чи покрити 
полімером фотографію. Жоден, з існуючих на 
ринку матеріалів, не дозволить Вам досягнути 
того ефекту задумки дизайнера, окрім 
полімерних сумішей в руках професіонала.

ВАРТІСТЬ І ВАГА .  Достатньо прорахувати 
скільки буде коштувати і важити стільниця з 
мармуру чи іншого природнього каменю.  
Вартість і вага будуть значно вищими. Наші 
стільниці по дизайну і відчуттях при дотику, не 
будуть відрізнятися від аналогічних з каменю, 
але вони значно легші за вагою.



НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯF.A.Q

• ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС  ПОКРИТТЯ 
ПРЕДМЕТІВ ПОЛІМЕРАМИ?

Зазвичай, предмети  транспортуються до 
нас в лабораторію, де виконуються 
роботи по нанесенню декоративного 
покриття. В окремих випадках, можливе 
покриття  предметів на об’єкті.

• ЯКА ТОВЩИНА ПОКРИТТЯ?

Дане покриття, в залежності від потреб в навантаженнях, 
має товщину від 3 мм до 7 мм?

• ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ПЕРІОД МОЖНА ЙОГО ЕКСПЛУАТУВАТИ?

  Дане покриття можна експлуатувати, вже через 5 днів 
    після нанесення. Проте, ми рекомендуємо зачекати
     14 днів, до повної кристалізації полімерів.

• ЧИ БУДЕ ПОКРИТТЯ ВІДШАРОВУВАТИСЯ ТА 
ВТРАЧАТИ СВОЇ ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ?

    Ні, дерев'яна чи пластикова основа 
      шліфується та покривається спеціальним   
        покриттям для гідроізоляції основи та 
          кращої адгезії з фінішним покриттям.
     



# ПРОМИСЛОВА
КВАРЦОВА ПІДЛОГА



ПРОМИСЛОВА КВАРЦОВА ПІДЛОГА

Даний вид покриття використовується на 
об’єктах, де є потреба в великому 
навантаженні. Це покриття є ідентичне 
декоративному кварцовому, з деякими 
відмінностями.
 
Перша відмінність, це кількість та товщина 
шарів кварцового піску. Розраховується 
навантаження та умови експлуатації, які 
будуть на об’єкті, і відповідно, по формулі 
визначається товщина покриття.

Друга відмінність, це те, що у промисловості 
використовується нефарбований кварцовий 
пісок, що  дає змогу значно зменшити 
бюджет проекту.

Третя відмінність, це фінішне захисне 
покриття, яке підбирається відповідно до 
потреб, може бути антистатичне, 
хімічностійке , термостійке та ін.



# ПРОМИСЛОВИЙ
ОКРАС

ПРОМИСЛОВИЙ ОКРАС

Це покриття призначене для 
промисловості, на об’єктах, де є велике 
піше навантаження, але немає 
транспорту. Його перевагами є 
можливість декору, нанесення 
розмітки та відокремлення кольорами 
інших функціональних вузлів. 
Даний вид покриття надзвичайно 
стійкий до стирання, проте не дуже 
стійкий до навантажень. 
Використовується в основному для 
заводів та підприємств, де потрібен 
захист бетону від вологи та хімічних 
реактивів.



• ПРО НАС
Компанія «ІВ БУД» - молода і амбіційна команда спеціалістів, які постійно навчаються та 
переймають досвід в кращих компаній України та Європи.

Нашою перевагою є власна лабораторія, де ми тестуємо нові покриття, надані нам 
європейськими брендами та створюємо і вдосконалюємо їх, перевіряючи їхні властивості 
спочатку в лабораторії, а потім безпосередньо на виробництві. Завдяки цьому, клієнт отримує 
унікальне покриття, розроблене технологом спеціально під об’єкт. Ця унікальна властивість 
доступна, тільки нашій фірмі, завдяки лабораторії, грамотному технологу та наявності 
необхідних інструментів для вимірювань.

Наш підхід до виконання об’єктів декору, можна вважати унікальним, адже присутність 
дизайнера при створені підлоги, дає можливість втілити найкреативніші ідеї, що робить 
кожен проект особливим, де покриття не повторюється на інших об’єктах. Такий підхід 
забезпечить максимальну відповідність між очікуваннями замовника та кінцевим 
результатом.

Якість наших покриттів підтверджена багаторічним досвідом роботи з полімерами на 
промисловості , гарантією на покриття та задоволеними клієнтами. 

Ці та інші переваги компанії  «ІВ БУД» дають можливість нам бути унікальними та 
затребуваними.

D E C O R  &  F L O O R

• 096 456 36 14 • ivbudzahid@gmail.com • ivbudfloor.com


