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Ochrana proti kyselinám
Acid protection

Ochrana proti kyselinám - více než pouhá
ochrana
Efektivní ochrana proti chemickému napadení vyžaduje
podrobné znalosti daného případu a úzkou spolupráci
s našimi zákazníky.
Pro nás, je Vaše očekávání stejně důležité, tak jako technické požadavky. Výsledek bude proto přímo „šitý" na míru
vzhledem k Vašim individuelním potřebám.

Acid protection - more than just
the protection againist acids
Effective protection of plants againist chemical attack
requires a detailed knowledge of a project and close
cooperation with our customers.
For us, your expectations are as important as the technical
requirements. The result will be a systém tailored to your
individual needs.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
Zavedený systém ČSN EN ISO 14001
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Náročné vnitřní obložení
Obložení „šité“ na míru zaručují dlouhý a nepřetržitý chod vašeho výrobního zařízení.

Sophisticated interior
Process tailored linings assure long, uninterrupted service of your plant facilities.

Obložení mořírny
Lining of pickling-plant

Obložení předúpravové nádrže v závodě na pozinkování ponořením
Lining of a pretreatment basin in galvanising plant

Obložení pro průmyslovou
výrobu hnojiv
Lining systems for
the fertilizer prooduction

Obložení z kyselinovzdorných cihel
Lining with acid resistant bricks

Uhlíková vložka uvnitř reaktoru
Carbon brick lining for a reactor
Obložení autokláv
Autoclave lining

Systém obložení pro papírenský průmysl
Lining systems for the paper industry

Samonosný zhuštěný rošt
Self-supporting packed grid
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Odolné podlahové krytiny
Pro požadované výsledky nabízíme širokou škálu
chemicky odolných podkladů a podlah.

The resistant floor
The great variety of requirements results in a large
spectrum of chemically resistant floor lining system.

Obložení v závodě na zpracování chrómu, schválené
Německým úřadem pro Konstrukční Inženýrství (GICE)
Lining for a chroming plant, approved by the German Institute
for Constructional Engineering
Samočinné podlahové krytiny galvanizační závod
Self-levelling coating for electroplating plant

Šestihraná podlahová krytina v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Hexagonal tilings for food and pharmaceutical industries

Rozsah použití

Podlahová krytina a nátěry v elektrárně
Coating and tilling in a power plant

• Vysoce odolný materiál pro univerzální + okamžité použití při vyvarování se tzv. „prostojů".
• Prefabrikované části jsou důležitou složkou systému Stellaplast.
Při využití prefabrikovaných komponentů může být sváření na pracovišti
minimalizováno, takže se zajistí větší bezpečnost práce a zredukuje
se pracovní čas.
• Pro systém Stellaplast používáme svařitelné syntetika mechanicky
připevněná k substrátu pomocí připínačů. Práce může začít ihned po
tom, co substrát získá potřebnou strukturální pevnost. Takže dříve
používané pracovní časy k tuhnutí betonu, příprava a zrání materiálu
můžeme vyloučit, a tím výrazně zkrátit časovou etapu při aplikaci.

Fields of application
• Highly resistant material for multigrade use + immediate serviceability
by avoiding setting and waiting times.
• Prefabricated parts are an important component of the Stellaplast
systém. By using prefabricated parts the welding work at site can be
minimized thus increasing safety and reducing working time.
• For Stellaplast we use weld-able
synthetics mechanically fixed onto
the substrate by means of knobs.
Work can start immediately after
the substrate has obtained the neccessary structural strength.Thus
waiting times formerly occured by
setting of the concrete, preparing
and curing of materials can be avoided.
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Vyzkoušejte nás!
Roky zkušeností a praxe, dobře rozvinuté oddělení výzkumu a vývoje; kvalifikovaní montážní specialisté - to jsou tři dobré
důvody, proč se na nás můžete spolehnout a proč budeme Vaším spolehlivým partnerem od počátku až do konce
každého projektu.

Challenge us!
Years of experience, a well staffed research and development department and the skilled specialists of our installation
division; three good reasons you can trus Didier Säurebau to be your partner from start to finish of every project.

Idea

Možnosti řešení
Alternatives

Realizace
Realisation

sídlo:
Knížecí 173/12, 709 00 Ostrava-Nová Ves, CZ
Tel.: +420 596 967 954, Fax: +420 596 967 955
www.staba-servis-antikor.cz, E-mail: antikor@staba-servis.cz
provozovna:
PZ Královský vrch č.p. 1970, 432 01 Kadaň, CZ
Tel.: +420 474 331 514, Fax: +420 474 331 515

