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⊲ Kompleksowe rozwiązania posadzkowe do pomieszczeń zakładów przemysłu rybnego.

ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA RYBNEGO
www.flowcrete.com.pl

Posadzki Flowcrete
Zakłady przetwórstwa ryb i owoców morza coraz powszechniej stosują systemy
zarządzania jakością oparte na zasadach HACCP. Najwyższy poziom higieny
to priorytet w celu zapobiegania niebezpieczeństwu wystąpienia chorób układu
pokarmowego spowodowanych przez skażone produkty.
W zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza stale obecne są tłuszcze, oleje, krew, stosuje się także silnie
działające środki czyszczące. Z tego powodu wybrane strefy mają specjalne wymagania w zakresie
posadzek, które powinny być wytrzymałe, mieć podwyższony profil higieniczny oraz przeciwpoślizgową
fakturę, która pomaga zapobiegać potknięciom i upadkom na mokrej powierzchni.
Flowcrete oferuje kompletny zestaw specjalistycznych posadzek żywicznych, w tym także posadzki o
działaniu antybakteryjnym. Zostały one opracowane w taki sposób, aby spełniały wymagania wszystkich
pomieszczeń w zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza.

Zakład przetwórstwa ryb i owoców morza – przykładowa propozycja posadzek
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Przy tym symbolu, na kolejnych stronach broszury, znajdują się informacje dotyczące przykładów zastosowania każdej posadzki.

Schemat pokazuje możliwe zastosowania posadzek. Nie odzwierciedla rzeczywistych układów pomieszczeń.

ZaŁadunek towaru

Skuteczność antybakteryjnego
dodatku Polygiene®
Wirus SARS



Bakterie Salmonella Typhi



MRSA (gronkowiec złocisty odporny na metycylinę)



Enterococcus Faecalis (paciorkowiec kałowy)



E-coli (pałeczka okrężnicy)



Staphylococcus Aureus (gronkowiec złocisty)



Listeria



Streptococcus Pyogenes (paciorkowiec)



C. difficile (Clastridium difficile)



Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej)



Proteus Vulgaris (odmieniec pospolity)



Bakterie Campylobacter



Higieniczne posadzki z certyfikatem HACCP International
Higieniczne, łatwe do utrzymania
w czystości i antypoślizgowe posadzki
to absolutna konieczność w zakładach
przetwórstwa ryb i owoców morza,
w których działa system zarządzania
bezpieczeństwem żywności oparty
na zapobieganiu ewentualnym skażeniom.
Posadzki żywiczne mają gładką, bezspoinową
powierzchnię, na której nie ma miejsca do rozwoju
bakterii. Oferowane przez Flowcrete posadzki
poliuretanowo-cementowe uzyskały certyfikat
przyznawany przez HACCP International, a ich
antybakteryjne oddziaływanie zostało przebadane
i potwierdzone zgodnie ze standardem ISO 22196.
Dodatek Polygiene® zabezpiecza ich powierzchnię
przed rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów.

Jak działa Polygiene®?
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Jony srebra są równomiernie
rozłożone w posadzce.
Migrują na powierzchnię posadzki.
Następnie eliminują bakterie znajdujące się
na posadzce wnikając do ich komórek.

Flowfresh SR (4–9 mm)

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Posadzka poliuretanowo-cementowa z dodatkiem
antybakteryjnym, certyfikowana w systemie HACCP
International. Możliwe wykończenie o różnym
stopniu przeciwpoślizgu. Jest dostępna w żywych,
intensywnych kolorach, dyfuzyjna i odporna na tzw.
szok termiczny.
NA PRZYKŁAD: Przetwarzanie, pakowanie, strefy chłodzenia, korytarze

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

Standardowe kolory

do 120oC (9 mm)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:
Kremowy

Ochra

Czerwony

Musztardowy

PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło H22,
obciążenie 1000 g, 1000
cykli)

< 2000 mg

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:
PN-EN 13036-4
Jasnoszary

Ciemnozielony

Sucha 90
Mokra 65

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Flowfresh HF (6 lub 9 mm)
Trwała i wytrzymała poliuretanowa posadzka
żywiczna, wzbogacona dodatkiem antybakteryjnym
i certyfikowana w systemie HACCP International. Ma
antypoślizgową powierzchnię. Dzięki rozszerzalności
cieplnej zbliżonej do betonu jest odporna na tzw.
szok termiczny i mycie ciśnieniowe.
NA PRZYKŁAD: Przetwarzanie, pakowanie, strefy chłodzenia, korytarze

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

Standardowe kolory

do 120oC

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:
PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło H22,
obciążenie 1000 g, 1000
cykli)

< 2000 mg
Kremowy

Ochra

Czerwony

Musztardowy

Jasnoszary

Ciemnozielony

Ciemnoszary

Granatowy

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:
PN-EN 13036-4

Sucha 80
Mokra 40

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu uzyskania pełnych informacji technicznych, wzorników kolorów i próbek prosimy
o kontakt z biurem Flowcrete Polska.

Posadzki Flowcrete spełniają
wysokie wymagania higieniczne
dzięki zawartości Polygiene®,
antybakteryjnego dodatku
na bazie jonów srebra.

Wytrzymała i odporna chemicznie posadzka
na bazie żywicy poliuretanowej, z dodatkiem
antybakteryjnym o gładkiej, matowej powierzchni.
Zalecana zwłaszcza do pomieszczeń o
podwyższonych wymaganiach higienicznych, w
suchych strefach.
NA PRZYKŁAD: Korytarze, suche strefy magazynowania, biura,
pomieszczenia socjalne

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

Standardowe kolory

do 90oC

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:

Kremowy

Ochra

Czerwony

Musztardowy

PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło H22,
obciążenie 1000 g, 1000
cykli)

< 2000 mg

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:
PN-EN 13036-4
Jasnoszary

Ciemnozielony

Ciemnoszary

Granatowy

Sucha 70
Mokra 40

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Flowfresh MF (2–6 mm)

Flowcrete Polska oferuje
bezspoinowe, gładkie posadzki
certyfikowane w systemie
HACCP International, łatwe
w czyszczeniu, na których nie
gromadzi się kurz.

Trwała i odporna na obciążenia mechaniczne
posadzka wykonana z żywicy epkosydowej
i barwionego piasku kwarcowego. Dostępna
w matowym lub błyszczącym wykończeniu.
Stosowanie ziaren piasku o różnej średnicy pozwala
uzyskać rozmaite faktury i stopień antypoślizgu.
NA PRZYKŁAD: Suche strefy przechowywania, korytarze, biura,
pomieszczenia socjalne

Standardowe kolory

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:
do 70oC

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE “BCA”:
Red 7500

White Grey 7001

Grey 7100

Dark Grey 7004

PN-EN 13892-4

Klasa AR0,5

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:
PN-EN 13036-4
Blue 7200

Yellow 7400

Cream 7700

Sucha > 40

Green 7300

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu uzyskania pełnych informacji technicznych, wzorników kolorów i próbek prosimy
o kontakt z biurem Flowcrete Polska.

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Peran STB Compact (ok. 2–6 mm)

Gotow
ap
o
min.
90

Flowfast Quartz (ok. 2–4 mm)

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Odporna mechanicznie i chemicznie posadzka
na bazie szybkowiążącej żywicy metakrylowej i
barwionych ziaren piasku kwarcowego. System
przeznaczony do stosowania w suchych i mokrych
strefach o dużym natężeniu ruchu. Może przenosić
pełne obciążenia już po 90 minutach od wykonania.
NA PRZYKŁAD: Strefy załadunku towaru, korytarze, biura, pomieszczenia socjalne

Standardowe kolory
ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:
do 70oC
Red 7500

White Grey 7001

Grey 7100

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:

Dark Grey 7004

PN-EN 13892-5

RWA1

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:

Gotow
ap
o

Blue 7200

Yellow 7400

Cream 7700

PN-EN 13036-4

Green 7300

Mokra > 40

in.
0m
12

Flowfast Terrosso (ok. 2,5 mm)
Dekoracyjna, a przy tym trwała i odporna
mechanicznie posadzka o krótkim czasie wiązania. Jest
przygotowywana na bazie szybkowiążącej żywicy
metakrylowej i mieszanki kolorowych płatków, co
umożliwia uzyskanie ciekawych efektów wizualnych.
Posadzka w pełni gotowa do użytkowania po 120
minutach od wykonania.
NA PRZYKŁAD: Biura, szatnie, przebieralnie, pomieszczenia socjalne, korytarze

Standardowe kolory

ODPORNOŚĆ TERMICZNA:
do 60oC

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:
PN-EN 13892-5

RWA1

Dali

Van Gogh

Picasso

Klimt

Renoir

Matisse

Da Vinci

Rembrandt

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:
PN-EN 13036-4

Sucha > 40

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu uzyskania pełnych informacji technicznych, wzorników kolorów i próbek prosimy
o kontakt z biurem Flowcrete Polska.

Flowcrete

Europa i Bliski Wschód

Flowcrete jest czołowym producentem i dostawcą materiałów
do wykonywania posadzek żywicznych i powłok ściennych.

Bułgaria

+359 898 61 58 31

bulgaria@flowcrete.com

Dania

+46 435 40 01 10

denmark@flowcrete.com

Francja

+33 1 60 61 74 42

france@flowcrete.com

Hiszpania

+34 937 07 0872

spain@flowcrete.com

Norwegia

+47 6486 0830

norway@flowcrete.com

Polska

+48 22 879 8907

poland@flowcrete.com

Rosja

+7 916 931 3513

russia@flowcrete.com

Rumunia

+40 766 596 991

romania@flowcrete.com

Szwecja

+46 435 40 01 10

sweden@flowcrete.com

Turcja

+90 212 2946570

turkey@flowcrete.com

Wielka Brytania

+44 (0) 1270 753 000

uk@flowcrete.com

Włochy

+39 339 4853258

italy@flowcrete.com

ZEA

+971 4 886 4728

uae@flowcrete.com

+91 44 40176600

india@flowcrete.com

Afryka Wschodnia

+27 31 701 0017

southafrica@flowcrete.com

Azja i Pacyfik
Australia

+61 7 3205 7115

australia@flowcrete.com

Bangladesz

+88 02 985 7222

bangladesh@flowcrete.com

Filipiny

+63 2 834 6506

philippines@flowcrete.com

Hong Kong

+852 2795 0478

hongkong@flowcrete.com

Indonezja

+62 21 252 3201

indonesia@flowcrete.com

Malezja

+60 3 6277 9575

asia@flowcrete.com

Pakistan

+60 3 6277 9575

pakistan@flowcrete.com

Singapur

+60 3 6277 9575

singapore@flowcrete.com

Tajlandia

+66 2539 3424

thailand@flowcrete.com

Tajwan

+60 3 6277 9575

taiwan@flowcrete.com

Wietnam

+84 28 6287 0846

vietnam@flowcrete.com

Indie
Indie

Ameryka Północna
Meksyk

+55 44 40 94 00

mexico@flowcrete.com

USA

+1 513-943-4225

americas@flowcrete.com

*Mimo starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były aktualne w momencie druku, Flowcrete Polska zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji produktów w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Zdjęcia i
kolory przedstawione w publikacji mogą odbiegać od rzeczywistych i nie należy korzystać z nich przy wyborze posadzek. Fotografie mają charakter poglądowy.
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Afryka

www.flowcrete.com.pl

