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chráni produkty neutrálnou oddel'ujúcou vrstvou v ocel'ových a
železobetóno4ích tankoch.

Pivovary
Mísiní hloubkové koíoze V hliníkoyý.lr kvasných a
leáckých nádĚclr ]sou příčinoLr bakiérá]nich
zárodků, Po aplikac Vniiřního pov]akLr obřil jžtoto
nebezp€čí dá e nehrczí Na drsnérn srnali! drž] pivní

kárnen Velce dobře a proio je čišiění nádÉ Vemi
obtížné, Takovéio nádrže]sou rnaieriál€rn obrit ob_

Jesi iže se !rysk}4uje V oce ovýclr tancich koroze a
povlak n€odpovídá požádavkůrn ]soLr §to n€_

dosiaiky odsilaněny pov akem obrit, obrit může

být iaké ap kován do betono\^ich a océlových zá_
sobníků stUdené Vody,

Gebiové (černé) povlaky V beionových nádách
]sou zcela odslraňovány, podklad ]e oiryskáVán a
íná ně povlakován mateí á em obrit, Po iéio sanaci
ze nádržeVem dobře čisi i a jso! odo né co',

Pivovary
Miestne hÍbkové koróZ e V h iníkových kvasných a
ežakovýclr nádžach sú príč nou bakieriá nych zá_

rodkov Po aplkáciVnútorného pov aklr obrit Lrž

ioio neb€zpečenstvo d'alei n€hrozí Na dřsnom
srnalie dá p Vný karneň Vel'rnidobre a préio je čis
ienie nádž vel'miobtiaáe, Takéio nádžesú mate
rá om obrit obnovené,
POkal'sa Vysky,iu]e V ocel'ových tánkoch koróz a a
povlak nezodpovedá požadavkám, sú ieto nedo
statky odsiránené povlakom obrit, obřit móže b}4'

laktiež apikovaný do beiónových a océl'ových Zá

sobníkov studenej Vody,

Gebiové (č eme) povaky V beiónových nádžach
sú celkom odsilaňované, podkád je otryskáVaný a
fnáne povlakovaný rnaieiálom obíit Po ie]to

sanác jmožno nádrževe'rnidobre čistt'a sú odo né
prolico',
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Obrit - vnitřní povlak kvasných a ležáckých nádrží, ktený chrání
produkty neutrální oddělu|ící vrstvou v ocelovtých a železobeto-
novlých tancích.

obrit - vnútorný povlak kvasných a ležiakových nádrží, ktoný



Naš pracovnic jsou specá né Vyškoen, aby Vaše

nádrže a ianky na uskadněníVina, ovocných ši áV

atd, odboirě rekonstíuova j,

železobetonové nádrže
Staré povaky a povrchy nádrži (skenéné d]aždjce

obkladx gebty, Upony)]so! odstlaněny a připadné

praskiny a mkloirhiny sponkovány a zatěsněny,

radix sanačni cementová hnrola specáně
žač štui€ povrch,jelelrnipevná, Výborné dlžía pro

n kne neodlučtélně do podkadnilro žeezobeionLr,

Po indlvd!áni anaýze sanovanýclr nádrží je obrit
zes ován sk€ ným Vlákny.

Zasialalé amat!ry ]sou odborně odst,anény ]á,
drcVým Vriacím Záizenim, Naš spo L]pracovníc in-

stal!]íarmal!rý d]e VaŠeho přání

ocelové nádrže
U oceových nádrži (nerez h nik oce) ]€ povrch

př pravován otryskán im, Tryskáninr docíLime č siého

adrsného podk]adu do kterého se pov ak dobřeza
kotvi- piedpokad pro dobro! p€Vnosi a d]ouho!

žVotnost Upiednosiňt]j€me tryskáni korundem,

kteli optmálně zdrsni podkad a mnirnálně vyvijí

placlr, Tryskování prov€d€ naše nebo partnerská

ímá H inikové a oceoVé nádrže a tanlq/ kieíé Vy

kazu]iVekoL] korozi]so! rán,]isanovány a poté mo

ho! b]it opět Uvedeny do provoz , Tenká misia s
piipadným m kroirh inam jso! zesiena sk€ným a

rninátem Tim docíime požadováné stabiliy nádrže,

Vinné sklepy a pfovozy s
ovocnými št'ávami

Vínne pivnice a prevádzky s
ovocnými Št'avami
Naš pracov|ic sú špecálne !ryškoleni aby Vaše

nádže a tanky na Uskadnei e Vína, ovocných šiav
atd , odbone rekonštruola

Železobetónové nádrže ,,
StaÉ povaky á pollchy nádrí (sk]enené d]aaicq
obkadn qebilv úpon,r'l sú odstránené a pípadné
prask ny a m kollh iny sponkované a zatesnené

radix sanačná c€nrenlová hmota, špeciáne
zač st'!r]e povrch. je Ve'nripevná, Výboin€ džia ple-

n]kneneodúčte nedopodk]adovéhož€l€zobetónu,

Po ind V duálne]ana!ze sanovaných nádžíjeoBRlT
zos ]iovaný skenenÝmiV áknamj

Zastaraé armatúry sú odborne odstmnené ]adrovým
Viiacím zar adenirn, Neši spolUpra.ovníc] inšlaluiú ar

matúry padL'a Vášho plarla.

ocel'ové nádrže:
Prioce]'ovýchnádžach(nerez,hLiik,oce')]epovrch
pr]pravovanýotíyskanim, Tryskaninr docie ]rne č slýa
drsný podklad. do ktorého sa povakdobre zakotvi
predpokad pre doblú pevnost' a dLhú žVotnost',

UprednosiňUjeme tryskanie korundom, kloÝ op-

tmálne zd§ní podklad a mnjrnáne Vy.ýí]a prach.

Tryskan e pr€V€d]enašaa]ebo pať(nerskáíinna H] ni

kové a oce]'ové,rádžé a tanky, kior9 Vykazu]ú !el'kú

koróZ]U §ú nami§anováné a poiom móžu b},t'opat

uvedené do plevádzky, Ténká miesia s pípadnými

rn krotrh]inami sú zo§ilnené skjeneným ]arninátom

Tým docie]ime poža dovanú siabi iiu nádrže
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Armatury
Sánovanézastara étanky jsou obvyk]eopaiienyza
stara oU i€chnooqj (arrnaturam]), Daiíse ien ztěží
plnit, plotože často netěsni Vslupní (Věiš nou oce,
oVá) dv"rka a uzavírací ventily, Zkráika a dobie:
Takové amalury očekáVaií technoog cký poklok,

radix ho rnůže nabídnoui, Díky naširn dloulro€týrn
zkušenostenr se sanaci márne VybUdovanoLr slt'
mez]národníclr dodavaielů neř€2oVýclr arnrat!r
po individ!áni dohodě se zákázník€rn můžeme
nabídnoUi řůZné díUhyármat!í, Ventiů, dViiek, ch a,
dicich systémů atd, Aírnatlry z řadixu ]sou
výlrládně z nerezové oce ,

Armatúry
sanované zastaraLé lanky sú zv}ča]ne opairené žas-
iara oLl technológou (armaiúrarni), Da]ú sa l€n ťaao
pnt', pretože časio neiesnia Vďupné (Váčš nou

ocel'ové) dVerka a uzavierac e Veni ly, J€dnoducho:
Takéto armatúry očakáVa]ú iechnoogický pokrok,

řadix ho móže ponúknui, Vd'aka našinr dhodobýrn
skúsenosiiam so sanácioLr nránre Vybudovanú set'
medz národných dodáVate oV nerézových arrnatúí
Po indvduálne] dolrode so záka2nikom móžerne
ponúknL]i' rórne druhy arrnatúí Ventlov dverok
ch ad acjch sysiénrovatd',,
Armalúry z mdixu sú VýhradneZ nerezove]ocel€,

povlakování nádrží
řadix působíod roku 1929, Jako povakovaciírnra
začínaa s černým povakem (Gebii), poté piešla Jra
prysk}ř óné povrchy, UdáVánre irend povakovacich

maieriá]ů přesvědčele se naši lozsáh oL] reierenč]rj

]slnou, specálně V}budovaná apikačni laboraloř
dohliži na kva iU povaku ob t př aplkac na beto_

nové oce oVé a hl níkové povrchy,

Použití
Po přípravných pracích (na ocel č b€ton) j€ nane_

sena Vrstva obřitu, která ]e zcela nepropLrstná neu,

obritje laké Lrrčen k Vntinim! povlakování nádži a
jako povlak do n€polrav nářských provozů:cheme,
kosrnetka, famace, ropný průrnysl, Dále je

použterý V obast Vodáí€nslví např odkalovací
Va|y, sklady nach€rnikáje c P píostory zásobníky

povlakovanie nádrží
radix pósobiod rckU ]929, Ako povakovaca írma
začina a s černyrn pov akorn (G€bt), potom preš a
]ra žv cové povrchy, UdáVam€ trend povakovacich
materáov presvedčt€ sa našou rozsahlou r€íe

renčnou ]sl nou, spec á]ne VybLjdované ap jkačné

laboratólium doh]iada na kva]tU povaku obrit pr
aplkácina belónové oce oV-Á a h nikové povrchy

Použitie
Po prípravných p.ácach (na oce' č beión)]e nane_

sená Vrsiva obritu ktorá ]e cekom nepriepuslná,
neutrá na a ve'rnlodolná,
obritj€ i]ežUrčený k Vnútoírérnu pov akovan u ná_

drž a ako pov]ak do nepoiíav nársk}ch prevádzok
chérna kozmetika, íarmácia, ropný pri€rnysel,,,
Da]ej ]e po!žte'ný V oblasi Vodárensiva, nap.
odkalova€i€ Vane, sk]ady pre clrem ká]ie, clP-
priesiory Zásobníky pre ptnú Vod! aid',,
ob t je V poirav nárskom př€mys e pr dodávkach
Váčších ako 150m'nanášaný pornocou A r€s (dvoj

komponenlné siiekac e za ader e), Týrn doceirne
pre obrit charakieristcký hladký powch, obrit ]e
odo]ný proij d]hodobénru kontaktu s tepou Vodou
(do 70'c), Vyššieiep oty(rnax,90'C)Znes]e ba krái
kodobo, Vždy saladš€]porad'te s naš m technikom,

obrit ]e V poiravinářském průmysu př dodáVkách
Věiších než ]50m: nanášen pomocíA]ress (dvoLr-

kornponenini siříkací zařízeni], Tírn docílime pro

ob t charaKeisi chi hladký povrch, ob tjeodoný
Vůó douhodobémLr kontakiu s horkou Vodou (do

70'c), Vyšší l€ploty (rnax, 90"c) snese ]en klátko-
době, Vždy se radě]iporad'ie s našinr iechn kern,
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Služby
V naši laboratoi isou |estovánv na přání čsiící a
des]níekčri prosiředky uživané V poirav náistvi,
Jsou odzkouš€ny na styk s povakem obrit, Tesilje
se zda povakováni s obritem může zrněn t clre-
rnickou reakci např, u chóíU nebo pi zfirěnách
zabarveni U produktl] obsalrU]icíclr ]ód obřit je

lestován V aboraiořina ]elro paclrovo! achlt'ovou
neltra]ii! a lovněž iaké odpovídá piisUšným
zákonnýrn Ustanovenim, Naše posouzeni]sou kon

troována Uznanýnr státninr nsttucem,

světoznámé íirmy patřící k našim
velmidobďm zákazníkům
Šyýcarsko Fenaco(Pomdor),Granadol,

Féds.hlóss.hen BVélá

služby
V našom aboratóru sú tesiované, na prian]e čs-
iace a deznf€kčné píoslredky použíVané V poira-
Vnárstve, Sú odskúšané na styk s povakorn obřit,
Testlje sa, č pov]akovan es obřilom rnóže zrnen t'

clrem cku reakciu napr, priclrióre aebo prižfirenách
záíarbenia produkiov obsahU]úc ch]ód oblil]eies
tovaný V aboraióru na j€ho pachovú a chut'ovú
neutra tU a iaki ež zodpovedá pris !šnýrn
žákonným ustanoven am, Naše posúd€nia sú kor
trcloVanéUznaný,n šiáinym nšttúciarn

svetoznáme fifmy patřiace k naším
vel'mi dobným zákazníkom
Šyýca§ko Fenaco(Pomdor),Granador,

Feldsclr]ósschen, RV€La

Nem€cko cocacoa, Edeka
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coca co]a, Edeka

Radegasi, Zub( staropram€n,
Tokay. Bernald, BUdVal

Nesi é, Heineken, Tuborg,

lnl€rbrev/, sAB

Zippere

Radegast, ZL]bI Staropramen,
Tokay, Bernald, Budvar

Nesl é, Heineken, Tuborg,

lnl€lblew, SAB

obrit-standařdní barvy Obrit- Štandardné íarby
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