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Popis projektu

Zadanie

Cranswick Foods dodávajú čerstvé aj
spracované potraviny do maloobchodných
reťazcov, do prevádzok, ktoré spracovávajú
potraviny a tiež zaisťujú stravovanie vo Veľkej
Británii. Zameriavajú sa na dodávku
kvalitného čerstvého bravčového mäsa,
gurmánskych klobás, prémiového vareného
mäsa, tradičnej slaniny sušenej na vzduchu,
údenín a sendvičov. Rekonštrukcia podlahy
vo výrobni Cranswick Foods zahŕňala
odstránenie existujúcej povrchovej vrstvy,
vysušenie podkladu, mechanickú prípravu
podkladu, penetrovanie produktom Ucrete
PSC a aplikáciu 9 mm vrstvy Ucrete UD200.

Veľký tlak bol kvôli tomu, že v priestoroch
mäsiarní bol na rekonštrukciu podlahy
vyčlenený veľmi krátky časový úsek.
Všetky pracovné úkony museli byť
vykonané v horizonte približne 14 hodín,
od soboty 16.00 hod do nedele 7.00 hod
ráno. Išlo o odstránenie existujúcej
podlahovej vrstvy, prípravu a inštaláciu
180 m2 vrstvy Ucrete UD200 pre rýchle
uvedenie mäsiarstva do prevádzky.
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Naše riešenie

Prehľad faktov tohto projektu

Realizačná firma HRF poznala veľmi dobre miesto a
pracovné podmienky mäsiarstva a nadviazala veľmi dobré
vzťahy so stavebným manažérom spoločnosti Cranswick
Foods. Po diskusii s odbornými poradcami spoločnosti BASF
si bola aplikačná firma istá, že dokáže odstrániť existujúcu
podlaho-vú vrstvu, následne ju vysušiť a pripraviť podklad
pred aplikáciou Ucrete PCS a rýchlotvrdnúceho podlahového
systému Ucrete UD200 v hrúbke 9 mm.

▪
▪
▪

Realizačná firma HRF si poradila aj so 14 hodinovým
časovým priestorom na rekonštrukciu podlahy, kedy
dokázala odstrániť existujúcu podlahu počas 3 hodín,
následne vysušila podklad a napenetrovala ho s Ucrete PSC
a potom ho nechala vysychať počas ďalších 3 hodín. Potom,
čo penetrácia dostatočne vyschla, bola počas dvoch hodín
aplikovaná podlaha Ucrete UD200, ktorú nechali zrieť ďalších
6 hodín pri 10 °C. Upratovacia služba spoločnosti Craswick
Foods následne začala upratovanie priestorov mäsiarstva
tak, aby včas obnovila výrobu.

Výroba musela zostať bez prerušenia.
Bolo inštalovaných 700 m2 podlahy Ucrete UD200.
Priestory boli vrátené do prevádzky počas 14 hodín.

Master Builders Solutions od MBCC Group
Značka Master Builders Solutions vyjadruje odbornosť
poskytovania riešení v stavebníctve, v oblasti stavebnej chémie
prispôsobených na mieru potrebám zákazníkov pri budovaní
nových stavieb, ich údržbe, opravách a obnove.
Značka Master Builders Solutions je založená na poznatkoch a
skúsenostiach získaných počas pôsobenia viac ako jedného
storočia v stavebníctve. Jadrom značky Master Builders
Solutions je kombinácia know-how a skúseností globálnej
komunity stavebných expertov skupiny MBCC Group, ktorí sa s
vami podieľajú na vašich stavebných výzvach v stavebníctve.
Viac informácií nájdete na
https://www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Výhody pre zákazníka

▪
▪

▪

Stavebný manažér spoločnosti Cranswick Foods naviazal
výborné pracovné vzťahy s realizačnou firmou HRF a navyše
získal obrovskú dôveru vo vynikajúce vlastnosti podlahového
systému Ucrete.
V spoločnosti Cranswick Foods si museli priznať, že mali v
priestoroch mäsiarstva problém s existujúcou podlahou, ale
nemali dostatok času na to, aby zavreli jednu zo svojich
najdôležitejších prevádzok. Navrhovaný podlahový systém
umožnil rýchle obnovenie výroby v prevádzke - bez
akéhokoľvek ovplyvnenia výroby.
Rýchlo vytvrdzujúci podlahový systém Ucrete so všetkými
svojimi vynikajúcimi vlastnosťami aplikovaný skúsenou a
zručnou realizačnou firmou bol perfektným riešením.

