Systém průmyslových podlah pro chemický průmysl
Požadavky na průmyslové podlahy jsou stejně rozmanité jako oblasti, kde se tyto podlahy
pokládají. Využijte dlouholetých mezinárodních zkušeností specialistů na ochranné podlahové
systémy. Profitujte z moderních systémových řešení, speciálně ušitých na míru požadavkům
chemického průmyslu.

Informace

Požadujeme poslat - poštou, faxem nebo e-mailem!

Ano, chtěl bych…

Firma:

...aby jste mi zavolali!

Jméno:

... přesvědčit se o kvalitách MC-podlahových
systémů přímo při aplikaci! Domluvte se
mnou vhodný termín.

Adresa:

Telefon:
E-mail:

MC-Bauchemie • Skandinávská 990 • 267 53 Žebrák
Telefon: +420 311 545 155 • Fax: +420 311 537 118
Pro Slovensko: Telefon: +421 244 442 195 • Fax: +421 244 441 348
protection-technologies@mc-bauchemie.cz • www.mc-bauchemie.cz

Koncept průmyslových podlah pro

Chemický průmysl

Chemický průmysl je vysoce specializovaná komplexní oblast. Extrémně vysoké kvalitativní a bezpečnostní standardy ochrany
pracovníků a životního prostředí představují tu nejvyšší prioritu. V moderních zařízeních se chemicky kompletují základní suroviny v celou řadu vysoce výkonných produktů. Přitom jsou během výrobních procesů kladeny nejvyšší požadavky na čistotu,
bezpečnost a funkčnost. To samé platí i pro navrhování průmyslových podlah. Vysoce citlivé speciální oblasti výrobního procesu
vyžadují optimální dekontaminovatelnost, protiskluznost nebo vybíjecí schopnost. Pro toto spektrum požadavků Vám MC-podlahový systém nabízí optimální řešení - s bezpečností!

Ochrana, zušlechtění a udržení parametrů Vašich průmyslových podlah
MC-DUR 1800
Ochranný podlahový systém pro chemický průmysl
oveřená bezpečnost

Výhody systému

schválen pro ochranu podzemních vod

pojízdnost systému

vysoká chemická a mechanická

vybíjecí schopnost

odolnost

lehké čištění a dezinfekce

možnost protiskluzného provedení

vysoká variabilita barev

dekontaminovatelnost

vodotěsnost
bez obsahu rozpouštědel
bezesparé, rovné plochy bez pórů

Speciální požadavky vyžadují zvláštní řešení!
Vaše podlahy jsou vystaveny silnému střídavému chemickému zatížení? Rozhodněte se pro vysoce výkonný všestranný
MC-podlahový systém. Chcete se vyvarovat dlouhému přerušení výroby při modernizaci, rekonstrukci nebo přestavbě Vašeho podniku? Využijte časových výhod podlahového systému, který je možné již po jednom dni znovu zatěžovat. Pakliže
vyžadujete pro Vaše reprezentativní prostory vysoce opticky kvalitní povrchy, jsou Vám k dispozici dekorativní podlahové
systémy, které spojují estetiku s vynikajícími technickými parametry.

