Suha sanacija po požaru

| Popolnoma suh in varen postopek sanacije po požaru.
| Krajši čas celotne sanacije.
| Očiščene površine in objekti so primerni za takojšnjo uporabo
ali nanos dekorja (barvanje, beljenje ...).

Zakaj izbrati Blast Tehnik?

Znanje, profesionalnost ter

Pred sanacijo

| S prašenjem in nečistočami ne obremenjujemo okolice.
| Poskrbimo za zaščito področij (okna, oprema ...).
| Okolju prijazna rešitev – brez vode, kemikalij in strupenih odplak.

izkušnje.

Po sanaciji

vuhega objekta po požaru ne uničite z vodo!

Brez vode, kemikalij in dodat
2 kilograma saj/10 m2.
Odvoz 2 kg odpadkov.
Nevtralizacija vonja.
Neinvazivno čiščenje različnih
površin in materialov brez poškodb.
Krajši čas od sanacije

200 l vroče vode/10 m2.
Odvoz 200 l kontaminirane vode.
Pojav smradu

in plesni.

Nadaljnja škoda na objektu
zaradi mokrega čiščenja.

in opremi

Daljši čas za sušenje pred barvanjem.

do uporabe objekta.

Brez selitve opreme.

Selitev opreme
zaradi vpliva vlage, korozija.

Višji stroški čiščenja.

35 % nižji začetni stroški čiščenja.

5 let garancije.

Brez garancije.

suhi led

voda

Pred sanacijo s suhim ledom

tne škode na objektih.

Po sanaciji

Blast Tehnik je specializirano podjetje, ki odpravlja posledice požara s peskanjem
in čiščenjem s suhim ledom. Uporabljeni postopki omogočajo popolnoma varno in
suho sanacijo brez dodatne škode na objektih in opremi. Tako odstranimo moteče
dejavnike, kot so smrad, saje, zažganine in odpadajoč omet z različnih površin.

Objekti

Peskanje namesto dragih gradbenih del.

Peskanje z različnimi abrazivi

beton
kamen
opeka
keramika
les
kovina
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stene, tlaki, zidovi …
zidne obloge, kurišča, talne površine …
fasade, opečnate obloge kaminov, velbi …
stenske in talne obloge v kuhinjah, kopalnicah, bazenih ...
ostrešja, pohištvo, opaži, polkna …
konstrukcije, deli industrijskih naprav oziroma strojev …

Kaj je suhi led? |
|
|

plin CO2 v trdnem agregatnem stanju
temperatura -78,6 °C
peleti velikosti 3,2 mm

Industrija

in s suhim ledom.

elektronika |
industrijska oprema |

procesorji, vezja, krmilniki, hladilniki ...
roboti, CNC stroji, procesna oprema ...

Naš cilj je vzpostaviti prvotno
stanje, kot da ni nikoli gorelo.
Z znanjem in več kot 50-letnimi izkušnjami z
obdelavo površin smo razvili učinkovito suho
sanacijo po požaru, za katero zagotavljamo:

24–urno odzivnost terenskih ekip,
učinkovito in ekonomično čiščenje vseh površin,
smo zanesljiv partner lastnikom objektov in zavarovalnicam,
nudimo 5–letno garancijo za suho sanacijo požara.

Z znanjem in več kot 50-letnimi izkušnjami.

Izkušnje, vredne zaupanja.

Za več informacij pokličite na

Naše reference |
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|

Krka, d. d., Novo mesto
Lek d. d.
Žito d. d.
Carthago d. o. o.
Fibran Nord d. o. o.
Komunalno podjetje Koper d. o. o.
IMPOL FT d. o. o.
Slovenske železnice d. o. o.
Slovenska policija – MNZ RS

041 671 002
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Evostil d. o. o.
Restavracija Olivija Piran
Rich Computers d. o. o.
ISKRA d. d.
Danfoss Trata d. o. o.
Knauf Insulation, d. o. o.
PINUS TKI d. d.
več kot 10 zasebnih objektov
in mnogi drugi …

Rešitve z garancijo.

Za več informacij pokličite:

041 671 002

