Elektrownia: Faza 2
Fibrelite kontynuuje dostawy pokryw do kana ów dla elektrowni w
Anglii

Szeroka rozpi to . Pokrywy do kana ów Fibrelite dost pne w d ugo ciach do

1600 mm w klasie obci zenia D400 (40 ton).

Druga faza instalacji zosta a zako czona przez Fibrelite poprzez
dostaw pokryw do kana ów o szeroko ci 1350 mm na d ugo ci
7,65 m, w klasie obci enia D400. Pokrywy zosta y
zainstalowane przy wje dzie do pomieszczenia kot a, gdzie
cz sto przeje d aj ci kie pojazdy samochodowe. G ównym
wymaganiem zatem by a wytrzyma o
pokrywy na obci enia
pochodz ce od ci kich pojazdów.
Klient ten wymaga równie aby pokrywy pasowa y kolorystycznie
do istniej cej pod ogi w kolorze zielonym - ﬁrma Fibrelite
dopasowa a kolor pokryw.

Raz zdj ta pokrywa betonowa nigdy nie b dzie ponownie osadzona w ramie
prawid owo.

Fibrelite mo e dopasowa ka dy kolor z palety RAL

Kolorowe pokrywy do kana ów
Wa nym wymaganiem klienta by o dopasowanie koloru pokryw
do otaczaj cej powierzchni. Wszystkie pokrywy dostarczane
przez Fibrelite mog by opcjonalnie dostarczane w szerokiej
gamie kolorów. Pigment wprowadzany jest bezpo rednio do
ywic podczas procesu utwardzania, dzi ki czemu kolor pokrywy
nie ciera si ani nie blaknie. Po monta u pokrywy nie jest
wymagana adna dodatkowa obs uga serwisowa. Istnieje równie
mo liwo
dodatkowego oznaczenia pokryw znakiem lub logo,
dzi ki czemu pokrywa mo e mie wiele zastosowa .
Ta angielska elektrownia usun a p kaj ce i zniszczone pokrywy
betonowe zast puj c je lekkimi pokrywami do kana ów Fibrelite.
Wcze niej ka dorazowo konieczne by o u ywanie wózków
wid owych lub d wigów w celu usuni cia pokryw z kana ów – co
by o drog i czasoch onn czynno ci . Obecnie dwóch ludzi
mo e atwo i bezpiecznie zdj pokrywy Fibrelite.
Jak pokazano na zdj ciach poni ej pop kane i pokruszone
pokrywy betonowe nie tylko swoje najlepsze dni mia y za sob
ale równie wp ywa y na sprawy zwi zane z bezpiecze stwem
pracy. Wszystkie te niebezpiecze stwa zosta y wyeliminowane
dzi ki zastosowaniu nieprawdopodobnie wytrzyma ym pokrywom
Fibrelite, które nie koroduj , nie p kaj oraz nie powoduj
po lizgów.

Przegl d zalet:
Lekkie redukuj problem zwi zane z podnoszeniem
przesuwaniem:
Pokrywy, nawet w ci kich klasach
obci enia, mog by atwo obs ugiwane przez dwoje ludzi.
Poprawiona efektywno
i produktywno :
Szybkie
otwarcie pokrywy bez konieczno ci u ycia ci kiego sprz tu –
u ywamy tylko ergonomicznej r czki Fibrelite.
Odporno na korozj
Brak warto ci na runku wtórnym (z omu) – unikamy
kradzie y
Nie-metalowe, nie iskrz ce
Kompozyt jest lekki, wytrzyma y jednocze nie nie p ka I
nie kruszy si jak beton
Gwarantowana wytrzyma o struktury: Wszystkie pokrywy
testowane s wg standardu BS EN 124

Poprzednio zainstalowane stare koroduj ce i p kaj ce pokrywy betonowe.

Wi cej informacji o produktach Fibrelite prosimy o kontakt:
Corrimex

Ul. Ogrodowa 11

05-092 omianki-Kie pin

Tel: 502 126 002

Faks: 58 306 77 11

Email: pawel@corrimex.pl

