ESD FLOOR RENOVATION

Dr. Schutz Nordic - a brand of

Før
→ Overfladen har mistet sine afledningsevner
→ Gulvet er nedslidt og brugt, med skrammer og gennemslid.
→ Tape-rester og hjulspor kan ikke længere fjernes.

Efter
→ Gulvets statiske funktion er genoprettet ifølge IEC EN 61340-5-1 og ANSI 20.20
→ Gulvet fremstår igen nyt
→ Gulvets overflade er blevet lukket, og gulvet er igen vedligeholdelsesfrit og
rengøringsvenligt.
→ Grundet den lukkede overflade, er gulvbet nu modstandsdygtigt over for mærker, og
hjulspor kan nemt fjernes ved almindelig daglig rengøring.

+

Fordelene ved Dr. Schutz ESD Floor
Renovation Systemer:
Støvfri etablering

Forlænget levetid (Op til 10 år)

Intet driftsstop af produktion - selv større områder

Stærke antistatiske funktioner

kan reetableres på kort tid

Høj slidstyrke

Ingen lugtgener under etablering

Kemikalieresistent

Omkostningseffektivt ift. et nyt gulv

Ingen efterbehandling nødvendig

Dr Schutz produkter er testet og certificeret af følgende institutter:

Rengørings koncentrat specifikt udviklet til ESD gulve i samarbejde med
førende elektroniske komponentproducenter til deres gulve. Egnet til daglig
såvel som grundig rengøring.
Efterlader ikke rester eller belægninger, og gulvet bliver ikke gråt med tiden.
Fremskynder fordampningen af vand fra ESD overflader, grundet dets
specielle formel.
Fremragende smudsbindende egenskaber, selv ved fedtaflejringer.
Bevarer de antistatiske funktioner i ESD gulve.
Anbefales til alle typer ESD gulve, lavet af PVC og Epoxy Resin, før og efter
behandling med Dr. Schutz ESD Systemer.

Vi ved hvor vigtige dine ESD gulve er, så
derfor er det:
Testet og certificeret af mange institutter, for at
imødekomme globale standarder
(EPH, FIGR, MPA)
Monteret af og hos førende revisionsselskaber (GOD
min, ESD Protect)
Installeret på over 50 millioner m2, i industrielle
områder i hele verden
Lagt i EPA områder hos de fleste af verdens førende
elektroniske komponentproducenter samt i
kemiindustrien, den farmaceutiske industri og
værkstedsindustrien.
Anbefalet af ESD producenter i hele verden

Find mere information på:
www.dr-schutz.com/en/esd-industry/
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